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Ata da 69ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 10 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy e dos Srs. Wilson Santiago,
Benedito de Lira, João Pedro
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 17 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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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, ofício que passo a ler.
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membro suplente, para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade com o Ofício nº 112/11-GLPSDB, da Liderança do PSDB no Senado.
É o seguinte o Ofício:

É lido o seguinte:
Ofício nº 112/11-GLPSDB
Ofício nº 47/2011-CMA

Brasília, 10 de maio de 2011
Brasília, 5 de maio de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação, nesta data, da Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – RIO+20, composta por 7
membros titulares e 7 membros suplentes, conforme
resultado a seguir:
s -EMBROS TITULARES DESIGNADOS
s "LOCO DE APOIO AO GOVERNO 3ENADORES
João Pedro – PT, Rodrigo Rollemberg – PSB
e Pedro Taques – PDT;
s "LOCO 0ARLAMENTAR 0-$"0003#
PMN/PV: Senadores Eduardo Braga – PMDB
e Ivo Cassol – PP;
s "LOCO 03$" $%- 3ENADOR #¤CERO ,Ucena – PSDB; e
s / 04" 3ENADOR 0AULO $AVIM n 06
s -EMBROS SUPLENTES DESIGNADOS
s "LOCO DE APOIO AO GOVERNO 3ENADORA
Vanessa Grazziotin – PCdoB e Senadores
Antonio Carlos Valadares – PSB e Jorge Viana – PT;
s "LOCO 0ARLAMENTAR 0-$"0003#
PMN/PV: Senador Valdir Raupp – PMDB;
s "LOCO 03$" $%- 3ENADORA -ARISA
Serrano – PSDB; e
s 04" 3ENADOR *OâO 6ICENTE #LAUDINO
– PTB.
s %LEIÀâO DO 0RESIDENTE 3ENADOR *OâO
Pedro;
s %LEIÀâO DO 6ICE 0RESIDENTE 3ENADOR
Paulo Davim e
s $ESIGNADO 2ELATOR 3ENADOR 0EDRO 4Aques.
Diante do exposto, solicito as alterações necessárias para conhecimento dos Senadores desta Casa.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da CMA.
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 Ataídes Oliveira, em substituição ao Senador Paulo Bauer, como

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes
de Oliveira, para integrar, como suplente, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em substituição ao Senador Paulo Bauer.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 26/2011-GLDMIN
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do Bloco Parlamentar da
Minoria, sirvo-me do presente para nos termos do art.
62, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Senado
Federal, indicar a Vossa Excelência os vice-líderes da
Minoria, na ordem a seguir:
1º Vice-líder – Senador Jayme Campos
(DEM-MT)
2º Vice-líder – Senador Ataídes Oliveira
(PSDB-TO)
3º Vice-líder – Senadora Maria do Carmo (DEM-SE)
4º Vice-líder – Senador Cyro Miranda
(PSDB-GO)
Atenciosamente, – Senador Mario Couto, Líder
do Bloco Parlamentar da Minoria.
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 recebeu os Ofícios nºs 70, 71 e
72, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 40, 39 e 41, de 2011, respectivamente,
e recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes Ofícios:
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Of. nº 70/2011/CAE
Brasília, 19 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 10ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 19 de abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 40 de 2011 (nº
84/GMF), de 31 de março de 2011, do Ministério da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no âmbito daquele Ministério no mês de
fevereiro de 2011, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 8/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 71/2011/CAE
Brasília, 19 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 10ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 19 de abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 39 de 2011 (nº
026/2011-BCB-Presi), de 31 de março de 2011, do
Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo
das emissões do real referentes ao mês de fevereiro
de 2011, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do Of. CAE nº 08/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 72/2011/CAE
Brasília, 19 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 10ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 19 de abril, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 41 de 2011 (nº
421-Seses-TCU-Plenário), de 6 de abril de 2011, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
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do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC032.082/2010-0, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 6-4-2011, bem como do Relatório e
do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão
é referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 58 de 2010 desta Casa. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 8/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Avisos nºs 39, 40 e 41, de 2011, vão
ao arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 113/11-GLPSDB
Brasília,

de maio de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ataídes
de Oliveira, para integrar, como titular, a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, em substituição
ao Senador Aécio Neves.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação
e será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 141/2011
Brasília, 4 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Geovani Borges em
substituição ao Senador Gilvam Borges, nas seguintes Comissões:
Como titular na Comissão de Educação Cultura e Esporte – CE e como suplente, na Comissão de
Assuntos Econômico – CAE, Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH, Comissão de Infraestrutura – CI e Comissão de Ciência e
Tecnologia – CCT.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência,
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Serão feitas as substituições solicitadas.
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Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2011
Disciplina e regulamenta a gestão, administração e o funcionamento de canais
e emissoras de rádio e televisão mantidos
pelos legislativos federal, distrital, estaduais e municipais e dá outras providências.
Autora: Senadora Marinor Brito – PSOL/PA
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei disciplina os objetivos, o funcionamento, a gestão e a utilização dos canais legislativos
Federal, Distrital, Estaduais e Municipais e das emissoras de rádio operadas pelo poder legislativo, bem
como os trabalhos por eles produzidos.
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 2º Entende-se por Emissora Legislativa e
Canal Legislativo, nesta lei as denominadas mídias
legislativas, os serviços de comunicação de massa de
cobertura e difusão de imagem ou som utilizando-se
de todos os meios e plataformas.
Art. 3° As mídias legislativas têm por objetivo
incentivar a transparência dos feitos públicos e construção da cidadania por meio da divulgação para a
opinião pública das atividades legislativas, dos eventos ocorridos na Casa Legislativa mantenedora, bem
como dos fatos do cotidiano que digam respeito ao
Poder Legislativo e a sua relação com a sociedade.
§ 1º As mídias legislativas deverão proporcionar
oportunidades para a discussão de pontos de vista
divergentes em assuntos de importância pública e
de matéria em debate no âmbito da Casa Legislativa.
§ 2º As mídias legislativas deverão assegurar o
debate e o contraditório nas coberturas e discussões
sobre assuntos controversos.
§ 3º Os critérios de cobertura jornalística serão
deﬁnidos por um conselho editorial, composto segundo
esta lei, devendo priorizar as sessões deliberativas do
Plenário, das comissões permanentes e temporárias,
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e as atividades da Presidência da Casa e da Mesa Diretora.
§ 4º Nas transmissões ao vivo de televisão e de
rádio, as sessões do Plenário, as reuniões das comissões permanentes e temporárias e do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar não poderão ser alvo de
edição, trucagem ou qualquer efeito técnico que desvirtue o efetivo conteúdo do debate realizado.
Art. 4º É objetivo fundamental das Mídias Legislativas contribuírem para elevar o nível de informação da
sociedade, veiculando programas de caráter jornalístico, educativo, cultural e cientíﬁco, por eles produzidos,
realizados em co-produção ou obtidos de terceiros.

9

Maio de 2011

Parágrafo único: A programação musical será
majoritariamente composta de música brasileira.
Art. 5º As Mídias Legislativas deverão também:
a) difundir a educação continuada à distância;
b) incentivar a implantação e a operação em todo
o país de rede legislativa de emissoras de televisão
e de rádio;
c) difundir culturas e informações de outras nações, visando à integração entre os povos, especialmente os da América Latina e da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa;
d) contribuir para a integração entre os Legislativos Federal, Distrital, Estaduais e Municipais;
e) estimular a produção independente de vídeos,
de ﬁlmes e de programas radiofônicos, observando-se os princípios de impessoalidade, transparência e
igualdade de oportunidades.
Art. 6º Para a realização de suas atividades, as
Mídias Legislativas poderão:
a) valer-se de convênios de cooperação com
outras emissoras, instituições sem ﬁns lucrativos, entidades e empresas; principalmente dos poderes Executivo e Judiciário.b) realizar produtos em regime de
co-produção;
c) distribuir sua programação via teleradiodifusão aberta, via satélite, telecabodifusão, redes de
comunicação por computador ou qualquer outro meio
ou plataforma;
d) valer-se de convênios com vistas ao desenvolvimento das televisões e rádios comunitárias; e
e) ﬁrmar convênios junto a instituições de ensino
na para a utilização acadêmico-pedagógica dos conteúdos por ele produzidos.
Art. 7º As atividades jornalísticas e culturais das
mídias legislativas terão caráter apartidário e imparcial
e deverão reﬂetir a pluralidade ideológica do conjunto
de parlamentares.
DO TRATAMENTO EDITORIAL
Art. 8º As mídias legislativas assegurarão em
suas emissões a pluralidade das informações, tratamento isonômico às manifestações discordantes dos
parlamentares .
Art. 9º O noticiário das mídias legislativas deverá ser escrito e apresentado em linguagem que torne
os assuntos abordados compreensíveis ao público
em geral.
§ 1º Aos jornalistas servidores públicos que atuam nesses veículos será assegurada plena liberdade
de expressão e não se aplicarão quaisquer dispositivos legais, em especial os previstos na Lei Nº 8.027
de 12 de abril de 1990, que forem incompatíveis com
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a liberdade de expressão e a liberdade de exercício
proﬁssional para cumprimento dos objetivos desta lei.
§ 2º Na edição, utilizar-se-á o critério jornalístico,
resguardado o interesse público.
§ 3º Os jornalistas, radialistas e publicitários serão regidos pelos respectivos Códigos de Ética Proﬁssionais.
Art. 10 Aos jornalistas e radialistas das mídias
legislativas, quando no exercício da função jornalística, é assegurado o acesso às dependências restritas
aos parlamentares, salvo deliberação em contrário da
Mesa do respectivo Poder Legislativo.
Art. 11 As mídias legislativas manterão arquivos
de som e imagens abertos à consulta pública e disponíveis, para solicitação de cópias, mediante pedido, por
escrito, com indicação do conteúdo desejado.
Art. 12 É vedado o uso das mídias legislativas,
de seus equipamentos, recursos humanos, imagens
e sons por eles produzidos em campanhas eleitorais,
institucionais partidárias, para ﬁns eleitorais, de interesse pessoal ou de caráter publicitário.
§ 1º Até doze meses antes da data das eleições,
poderão ser fornecidas aos parlamentares cópias de
seus pronunciamentos e de material jornalístico sobre
suas atividades e estritamente para ﬁns de documentação pessoal.
§ 2º É vedado a cessão a qualquer pessoa de
mais de uma cópia de um mesmo conteúdo.
Art. 13. As mídias legislativas poderão cobrar
pela produção de cópias de seus acervos, bem como
comercializar os produtos que julgar conveniente, devendo a receita de tais comercializações ser totalmente
destinada ao custeio das referida mídias.
Art. 14 As notícias, imagens e áudios elaborados
pelas das mídias legislativas poderão ser cedidos gratuitamente para outros veículos de comunicação, públicos ou privados, desde que não venham a ser alvo
de comercialização e, quando de sua difusão ao público, seja identiﬁcada a origem do material jornalístico.
§ 1º A identiﬁcação das imagens a que se refere
o caput dar-se-á mediante a inserção de logomarca
do Canal Legislativo.
§ 2º A identiﬁcação dos textos e áudios dar-se-á mediante a inserção impressa ou narrada do nome
do canal legislativo.
§ 3º O não cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores implicará a suspensão do fornecimento de material jornalístico, sem prejuízo de outras
medidas legais.
§ 4º A veiculação e ou reprodução pela internet
de conteúdos produzidos pelos canais legislativos
obedecerá aos critérios de identiﬁcação estabelecidos neste artigo.
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Art. 15 As imagens e sons captados pelos Canais
Legislativos poderão ser cedidos a outras emissoras
em tempo real, desde que as imagens sejam seladas
com o logotipo do Canal.
Art. 16 A cobertura e edição jornalísticas deverão evitar a publicidade pessoal dos parlamentares,
evitando-se a divulgação massiva de determinados
parlamentares em detrimento de outros, exceto quando a cobertura jornalística assim o exigir.
Art. 17 As atividades de interesse individual do
parlamentar e ou do partido político não serão objeto
de cobertura pelos veículos de comunicação legislativa.
Art. 18 É vedada a cessão de recursos humanos,
equipamentos, instalações e materiais dos Canais para
gravações e produções pessoais dos parlamentares,
dos partidos, bem como de instituições privadas, salvo quando da existência de contrato ou convênio de
co-produção.
Art. 19 Os programas jornalísticos produzidos pelos Canais Legislativos serão elaborados e apresentados por servidores do Quadro de Pessoal Permanente
da Casa Legislativa.
Art. 20 Constituirá infração ao decoro parlamentar
o uso indevido de instalações, materiais e equipamentos dos Canais Legislativos, bem como a intervenção
nos processos de apuração e edição dos conteúdos
jornalísticos produzidos pelos canais legislativos.
DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 21 Os canais legislativos serão dirigidos por
um conselho editorial e artístico e por uma direção
executiva.
§ 1º É vedada a transferência da administração,
direção, planejamento, gerência ou coordenação dos
canais legislativos a empresas, instituições privadas,
organizações não governamentais e congêneres.
Art. 22 O conselho editorial e artístico terá sua
composição deﬁnida pela Mesa Diretora da Casa a que
for vinculado o canal legislativo, obedecidos aos critérios mínimos de representação deﬁnidos por esta lei.
Art. 23 O Conselho Editorial e Artístico será formado por, no mínimo, 9 (nove) membros, designados
por Ato do Presidente da Casa Legislativa e terá a
seguinte representação:
I – Dois parlamentares, sendo um representante da Maioria e outro da Minoria, sendo presidente o
representante da Maioria;
II – O diretor executivo de cada canal legislativo
da Casa como membros natos;
III – Dois representantes eleitos entre os servidores de carreira de Comunicação Social de cada
canal legislativo;
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IV – Um representante das entidades culturais e
artísticas da unidade administrativa onde estiver instalada a Casa Legislativa;
V – Dois representantes indicados pelas entidades sindicais de jornalistas e dos radialistas cuja
base sindical abrigue o local onde estiver instalado o
canal legislativo.
VI – Um representante de movimentos sociais ou
organizações não-governamentais ou associações de
bairro e demais entidades sem ﬁns lucrativos escolhido
pelos demais membros do Conselho Editorial.
Parágrafo único: Todos os membros do Conselho
Editorial deverão ser designados com um suplente.
Art. 24 Compete ao Conselho Editorial e Artístico,
órgão de consulta e deliberação, manifestar-se sobre
as atividades dos veículos de comunicação legislativa e sobre a política de comunicação social da Casa
Legislativa mantenedora e prestar assessoria à Mesa
Diretora na sua área de atuação, especialmente sobre:
a) a programação dos Canais Legislativos;
b) manuais de procedimentos e de redação dos
veículos de comunicação, quando necessário;
c) a linha editorial e as questões relativas à cobertura jornalística dos veículos de comunicação;
d) sobre as ações de comunicação institucional
do Poder Legislativo respectivo;
e) a estrutura organizacional e de pessoal dos
Canais Legislativos;
f) a competência, produtividade, gerenciamento
da diretoria executiva do Canal Legislativo;
g) a proposta de orçamento, e a aprovação anual
da prestação de contas do Canal Legislativo;
h) a elaboração e implementação do seu regimento interno, e
i) a indicação à Mesa Diretora da Casa Legislativa
respectiva, mediante lista tríplice, do diretor executivo
do Canal Legislativo.
§ 1º É privativo dos servidores do quadro permanente da respectiva Casa Legislativa o exercício das
funções de direção ou cheﬁa dos canais legislativos.
§ 2º Juntamente com a lista tríplice , deverão ser
encaminhadas as respectivas propostas editoriais e
jornalísticas para o Canal Legislativo em pauta.
§ 3º A seleção do diretor executivo deverá considerar a experiência pregressa do candidato, o atendimento às exigências legais e laborais para o exercício
do cargo e a proposta programática por ele pretendida.
Art. 25 O mandato dos membros do Conselho
Editorial e Artístico será de dois anos, permitida uma
recondução, e encerrar-se-á quarenta e cinco dias após
o término do mandato da Mesa Diretora.
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Parágrafo Único: Ao início de cada legislatura a
Mesa Diretora empossará o Conselho até 45 (quarenta
e cinco) dias após a sua eleição.
Art. 26 O Conselho Editorial e Artístico reunir-se-á ordinariamente a cada mês ou extraordinariamente
por convocação:
a) do seu Presidente;
b) de pelo menos um terço de seus membros;
c) do Presidente da Casa Legislativa;
d) da Mesa da Casa Legislativa;
e) de um terço dos parlamentares;
f) de um terço dos proﬁssionais lotados no Canal Legislativo.
Art. 27 As decisões do Conselho Editorial e Artístico serão tomadas pela maioria de seus membros.
Parágrafo Único: Em caso de empate, valerá como
critério de desempate o voto de Minerva do presidente
do Conselho Editorial e Artístico.
Art. 28 Os canais legislativos contarão com orçamento próprio, deﬁnido a cada exercício ﬁscal pelo
orçamento da Casa Legislativa mantenedora.
Art. 29 A lista tríplice de que trata a alínea “i”
do artigo 22, deverá ser composta por integrantes do
quadro permanente da Casa Legislativa, observada as
exigências legais para o desempenho da função e após
a avaliação pública de suas competências, mediante
sessão pública de sabatina realizada pelo Conselho
Editorial e Artístico.
Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição, que temos o prazer de submeter
à elevada avaliação dos nobres pares, tem a ﬁnalidade de trazer ao debate proposta de legislação sobre
operação e funcionamento de canais e rádios de responsabilidade dos poderes legislativos, sejam estes
municipais, estaduais, distrital, ou federal.
A proposta apresentada inclui condicionantes
para operação e garantias da expressão democrática
das diversas posições políticas que compõem a diversidade social brasileira ao mesmo tempo em que inclui
disposições garantidoras da participação da sociedade. Se por um lado a proposta garante a expressão da
diversidade política, também cria as condições para
que os canais possam, com independência, realizar o
trabalho de interesse público na divulgação dos atos e
fatos das respectivas Casas Legislativas.
Embora já existam diversos rádios e canais legislativos em operação no território nacional, não há
legislação a estabelecer suas condições de funcionamento, sendo certo, entretanto, que os mesmos devem
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funcionar tendo como principal objetivo o esclarecimento e o interesse públicos.
Esperamos que a partir da proposta apresentada
possamos estabelecer a discussão a respeito do tema
e ao ﬁnal ofertarmos à sociedade brasileira uma legislação adequada ao desaﬁo de fazer com que os canais
e rádios legislativos possam servir de instrumento de
informação à sociedade das atividades legislativas
executadas pelo respectivo poder legislativo e não
somente de interesses menores de grupos, ainda que
estes, eventualmente possam constituir-se em maioria.
Contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da proposição. Sala das Sessões. – Senadora Marinor Brito.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.027, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Conversão da Medida Provisória nº 159/90
Dispõe sobre normas de conduta dos
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Para os efeitos desta lei, servidor público
é a pessoa legalmente investida em cargo ou em emprego público na administração direta, nas autarquias
ou nas fundações públicas.
Art. 2º São deveres dos servidores públicos civis:
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições
legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função;
II – ser leal às instituições a que servir;
III – observar as normas legais e regulamentares;
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando
manifestamente ilegais;
V – atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações
requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para a
defesa de direito ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal;
VI – zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;
VII – guardar sigilo sobre assuntos da repartição,
desde que envolvam questões relativas à segurança
pública e da sociedade;
VIII – manter conduta compatível com a moralidade pública;
IX – ser assíduo e pontual ao serviço;
X – tratar com urbanidade os demais servidores
públicos e o público em geral;

MAIO14749
2011

Quarta-feira 11

XI – representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o
inciso XI deste artigo será obrigatoriamente apreciada
pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes.
Art. 3º São faltas administrativas, puníveis com
a pena de advertência por escrito:
I – ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização do superior imediato;
II – recusar fé a documentos públicos;
III – delegar a pessoa estranha à repartição, exceto nos casos previstos em lei, atribuição que seja
de sua competência e responsabilidade ou de seus
subordinados.
Art. 4º São faltas administrativas, puníveis com a
pena de suspensão por até 90 (noventa) dias, cumulada,
se couber, com a destituição do cargo em comissão:
I – retirar, sem prévia autorização, por escrito,
da autoridade competente, qualquer documento ou
objeto da repartição;
II – opor resistência ao andamento de documento, processo ou à execução de serviço;
III – atuar como procurador ou intermediário junto
a repartições públicas;
IV – aceitar comissão, emprego ou pensão de
Estado estrangeiro, sem licença do Presidente da
República;
V – atribuir a outro servidor público funções ou
atividades estranhas às do cargo, emprego ou função
que ocupa, exceto em situação de emergência e transitoriedade;
VI – manter sob a sua cheﬁa imediata cônjuge,
companheiro ou parente até o segundo grau civil;
VII – praticar comércio de compra e venda de
bens ou serviços no recinto da repartição, ainda que
fora do horário normal de expediente.
Parágrafo único. Quando houver conveniência
para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser
convertida em multa, na base de cinqüenta por cento
da remuneração do servidor, ﬁcando este obrigado a
permanecer em serviço.
Art. 5º São faltas administrativas, puníveis com a
pena de demissão, a bem do serviço público:
I – valer-se, ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveito de informação, prestígio ou inﬂuência, obtidos em função do cargo, para lograr, direta
ou indiretamente, proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública;
II – exercer comércio ou participar de sociedade
comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário;
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III – participar da gerência ou da administração
de empresa privada e, nessa condição, transacionar
com o Estado;
IV – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
V – exercer quaisquer atividades incompatíveis
com o cargo ou a função pública, ou, ainda, com horário de trabalho;
VI – abandonar o cargo, caracterizando-se o
abandono pela ausência injustiﬁcada do servidor público ao serviço, por mais de trinta dias consecutivos;
VII – apresentar inassiduidade habitual, assim
entendida a falta ao serviço, por vinte dias, interpoladamente, sem causa justiﬁcada no período de seis meses;
VIII – aceitar ou prometer aceitar propinas ou
presentes, de qualquer tipo ou valor, bem como empréstimos pessoais ou vantagem de qualquer espécie
em razão de suas atribuições.
Parágrafo único. A penalidade de demissão também será aplicada nos seguintes casos:
I – improbidade administrativa;
II – insubordinação grave em serviço;
III – ofensa física, em serviço, a servidor público
ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou
de outrem;
IV – procedimento desidioso, assim entendido a
falta ao dever de diligência no cumprimento de suas
atribuições;
V – revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou emprego.
Art. 6º Constitui infração grave, passível de aplicação da pena de demissão, a acumulação remunerada
de cargos, empregos e funções públicas, vedada pela
Constituição Federal, estendendo-se às autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas pelo Poder Público.
Art. 7º Os servidores públicos civis são obrigados
a declarar, no ato de investidura e sob as penas da
lei, quais os cargos públicos, empregos e funções que
exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão,
na data da investidura, na hipótese de acumulação
constitucionalmente vedada.
§ 1º Todos os atuais servidores públicos civis deverão apresentar ao respectivo órgão de pessoal, no
prazo estabelecido pelo Poder Executivo, a declaração
a que se refere o caput deste artigo.
§ 2º Caberá ao órgão de pessoal fazer a veriﬁcação da incidência ou não da acumulação vedada pela
Constituição Federal.
§ 3º Veriﬁcada, a qualquer tempo, a incidência da
acumulação vedada, assim como a não apresentação,
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pelo servidor, no prazo a que se refere o § 1º deste artigo, da respectiva declaração de acumulação de que
trata o caput, a autoridade competente promoverá a
imediata instauração do processo administrativo para a
apuração da infração disciplinar, nos termos desta lei,
sob pena de destituição do cargo em comissão ou função de conﬁança, da autoridade e do chefe de pessoal.
Art. 8º Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor público civil responde civil, penal e
administrativamente, podendo as cominações civis,
penais e disciplinares cumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias
civil, penal e administrativa.
§ 1º Na aplicação das penas disciplinares deﬁnidas nesta lei, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração e os danos que dela provierem
para o serviço público, podendo cumular-se, se couber, com as cominações previstas no § 4º do art. 37
da Constituição.
§ 2º A competência para a imposição das penas disciplinares será determinada em ato do Poder
Executivo.
§ 3º Os atos de advertência, suspensão e demissão mencionarão sempre a causa da penalidade.
§ 4º A penalidade de advertência converte-se
automaticamente em suspensão, por trinta dias, no
caso de reincidência.
§ 5º A aplicação da penalidade de suspensão
acarreta o cancelamento automático do valor da remuneração do servidor, durante o período de vigência
da suspensão.
§ 6º A demissão ou a destituição de cargo em comissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de cinco anos.
§ 7º Ainda que haja transcorrido o prazo a que
se refere o parágrafo anterior, a nova investidura do
servidor demitido ou destituído do cargo em comissão,
por atos de que tenham resultado prejuízos ao erário,
somente se dará após o ressarcimento dos prejuízos
em valor atualizado até a data do pagamento.
§ 8º O processo administrativo disciplinar para a
apuração das infrações e para a aplicação das penalidades reguladas por esta lei permanece regido pelas
normas legais e regulamentares em vigor, assegurado
o direito à ampla defesa.
I – em dois anos, a falta sujeita às penas de advertência e suspensão;
II – em cinco anos, a falta sujeita à pena de demissão ou à pena de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade.
§ 10. A falta, também prevista na lei penal, como
crime, prescreverá juntamente com este.
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Art. 9º Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na ativa,
falta punível com demissão, após apurada a infração
em processo administrativo disciplinar, com direito à
ampla defesa.
Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o
exercício do cargo ou emprego em que for aproveitado.
Art. 10. Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR
– Zélia M. Cardoso de Mello.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.4.1990

(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, cabendo a última
a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 230, DE 2011
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para permitir que seja
deduzido da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física o valor da contribuição previdenciária oﬁcial paga em nome
de dependente sem rendimentos próprios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................
d) às contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios
para sua pessoa ou para dependente, ainda
que este não possua rendimentos.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento 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
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o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. A permissão para a dedução de
que trata esta Lei só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior
àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.
Justiﬁcação
A Constituição Federal, em seu art. 194, enuncia que a seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
É dever do Poder Público, portanto, facilitar, tanto
quanto possível, o acesso de uma massa crescente
de trabalhadores ao sistema de seguridade social, de
forma a garantir-lhes a subsistência quando sua participação no mercado de trabalho tiver de ser interrompida
por motivo de saúde ou de idade avançada.
É comum, especialmente na chamada classe média, que um determinado membro da família perca o
emprego faltando poucos anos para a aposentadoria,
e se veja na obrigação de contribuir como autônomo
para não perder o vínculo com a previdência social.
Ocorre que muitos desses “autônomos” atravessam longos períodos sem rendimentos próprios,
sendo necessária a intervenção de outro ente familiar para honrar os compromissos ﬁnanceiros com a
contribuição previdenciária oﬁcial. Não raro, a pessoa
que suporta esta despesa é contribuinte do imposto
de renda e passa a funcionar como arrimo de família,
contando com rendimentos relativamente modestos
do trabalho assalariado.
A legislação brasileira já autoriza a dedução de
contribuição previdenciária oﬁcial desde que o beneﬁciário seja o próprio declarante, bem como permite que
contribuições a entidades de previdência privada e a
Fundos de Aposentadoria Programa Individual (Fapi)
sejam dedutíveis quando o ônus for do próprio contribuinte, em benefício deste ou de dependente, para contribuições efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2005.
Ora, há que também se admitir deduzir, da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), a contribuição oﬁcial paga em nome
de dependente sem rendimentos próprios, pois é
justamente neste caso que a família mais necessita
de alívio em sua despesa abruptamente sobrecarregada. Uma maneira rápida e eﬁcaz de auxiliar essas
famílias em momento tão delicado é a União permitir
a dedução do IRPF de tal contribuição previdenciá-
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ria, na forma do projeto que se apresenta. Sala das
Sessões. – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
...........................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação deﬁnitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário,
a médicos, dentistas, psicólogos, ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização);
e à educação proﬁssional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário
de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário
de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais
e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário de
2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528,
de 2011) Produção de efeitos
5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
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6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e
oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calendário
de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e
trinta e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012;
(Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Produção de efeitos
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de
2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011)
Produção de efeitos
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória
nº 528, de 2011) Produção de efeitos
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada
pela Lei nº 11.482, de 2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco
reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário
de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, de 2011)
Produção de efeitos
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528,
de 2011) Produção de efeitos
6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário
de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais
e sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário
de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de
2011) Produção de efeitos
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória nº
528, de 2011) Produção de efeitos
d) às contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido
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do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro.
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria
e pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, representada pela
soma dos valores mensais computados a partir do mês
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especiﬁcados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se
a comprovação com receituário médico e nota ﬁscal
em nome do beneﬁciário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a
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que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
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:
...........................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado 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 compatibilidade 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 receita 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 diretrizes 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 atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O reﬁnanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária reﬁnanciada não poderá superar a variação 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 ilimitada.
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§ 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 disposto 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 preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo 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 orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo
...........................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
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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 incentivo 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 medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
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 segurança, 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 controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
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 estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º – A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exer-
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cício ﬁnanceiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação 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, regionais 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 administração 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, abrangendo 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 acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 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 dispositivo 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:
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I – dispor sobre o exercício ﬁnanceiro, a vigência, 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.
...........................................................................
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
Seção I
Disposições Gerais
Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social, com base
nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento;
II – uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais;
III – seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços;
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
V – eqüidade na forma de participação no custeio;
VI – diversidade da base de ﬁnanciamento;
VII – caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 232, DE 2011
Concede benefícios para projetos que
favoreçam a integração regional na América do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei concede incentivos para empreendimentos que favoreçam a integração econômica de,
no mínimo, dois países da América do Sul, de acordo
com as seguintes diretrizes e objetivos:
I – responsabilidade ﬁscal
II – desenvolvimento integrado do continente Sul
Americano;
III – aumento da competitividade das economias
sul americanas;
IV – uso racional e sustentável dos recursos naturais
V – estímulo à qualiﬁcação da mão-de-obra;
VI – responsabilidade social e promoção do desenvolvimento social das comunidades situadas na
região dos empreendimentos;
VII – proteção do meio ambiente.
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Art. 2º Apenas poderão ser considerados empreendimentos de integração, para ﬁns desta Lei:
I – atividades realizadas por empresas formadas
ou ﬁnanciadas por capitais de, ao menos, dois países
da América do Sul, devendo a participação de cada
país ser de no mínimo 10%.
II – atividades econômicas realizadas em alguma
das seguintes áreas:
a) infra-estrutura de transportes, energia e telecomunicações;
b) estudos e desenvolvimento de energia limpa;
c) exploração e industrialização de recursos minerais.
Parágrafo único. Também poderão ser considerados empreendimentos de integração as atividades
que atendam ao mercado de bens e serviços das atividades previstas no inciso II deste artigo.
Art. 3º Os empreendimentos deverão ser realizados por meio de sociedade de propósito especíﬁco
constituída no Brasil.
Art. 4º Obedecidos os parâmetros desta Lei, os empreendimentos aprovados de acordo com critérios deﬁnidos
em regulamento gozarão dos benefícios previstos a partir
do dia seguinte ao da publicação do ato de aprovação.
Parágrafo único. Não poderão ser aprovados
empreendimentos que reduzam ou tendam a reduzir
a arrecadação ﬁscal.
Art. 5º Os benefícios ﬁscais para os projetos poderão consistir no seguinte:
I – isenção da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
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II – isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos bens de capital.
III – isenção de Imposto de Importação, nas seguintes hipóteses:
a) insumos oriundos dos países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL);
b) insumos oriundos de demais países, após prévia autorização do órgão competente do MERCOSUL.
Art. 6º Os projetos deverão especiﬁcar quais são
os benefícios pretendidos, o prazo de duração, que não
poderá ser superior a cinco anos, e a contrapartida social que será executada no âmbito do empreendimento
que receber os benefícios.
§ 1º O projeto de contrapartida social deverá ser
materializado em um plano de trabalho detalhado e
será realizada para consecução de objetivos previstos
nos incisos V a VII do art. 1º desta Lei.
§ 2º Não serão sequer avaliados projetos que
não contenham previsão numérica em moeda nacional dos benefícios pretendidos e planilhas de custos
da contrapartida social.
Art. 7º O processamento do pedido será efetuado perante o órgão competente do Poder Executivo,
conforme estabelecido em regulamento.
Art. 8º A efetiva aplicação dos recursos previstos
no projeto de contrapartida social é requisito para o
direito aos benefícios pleiteados e deverá ser comprovada na forma do regulamento.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
É necessário estimular a integração econômica da
América do Sul. Além de mecanismos comprovadamente eﬁcientes, como a constituição de blocos regionais,
é preciso buscar soluções mais ágeis, como incentivos
a empreendimentos de caráter econômico que estejam
diretamente relacionados à integração regional.
Muito se aponta, com razão, que o percentual do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro destinado aos investimentos é baixo. Também se aﬁrma que a tributação
excessiva é um entrave ao desenvolvimento produtivo.
Por outro lado, é sabido que o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) restringe a possibilidade
de concessão de incentivos ou benefícios de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita.
Como, então, facilitar o investimento produtivo
mediante alteração legislativa sem ocasionar perda
de receita ﬁscal?
Esta proposição apresenta uma solução: em vez
de conceder benesses ﬁscais para setores especíﬁcos
da economia – o que só poderia ser feito caso atendidos
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os requisitos do art. 14 da LRF – propomos conceder
algum tipo de benefício ﬁscal para novos projetos a
serem apresentados e aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo.
Ao restringir aplicação da proposição a novos
projetos, que deverão ser previamente aprovados para
a concessão dos benefícios, não teremos qualquer impacto negativo à arrecadação ﬁscal, de modo a não
violar o art. 14 da LRF.
Além disso, propomos que os projetos, como requisito para o recebimento dos incentivos, contemplem a
execução de contrapartidas sociais, tais como qualiﬁcação
da mão-de-obra e desenvolvimento sócio-econômico das
comunidades situadas na região dos empreendimentos.
Desse modo, estamos conjugando, em um mesmo projeto, três importantes objetivos: integração sul
americana, incentivo ao desenvolvimento econômico
sem perda de receitas tributárias e desenvolvimento
social de pessoas carentes.
É o que se coloca à deliberação. Sala das Sessões.
– Senador Paulo Paim.
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:
...........................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
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§ 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 incentivo 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 medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
(À Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e, em seguida, às Comissões de Assuntos Econômicos, e de Relações
Exteriores e Defesa Nacional cabendo à última
a decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul, à Comissão de Assuntos Econômicos e à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em decisão terminativa.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
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Justiﬁcação
É notório que, em nosso País, grande número de
pessoas ainda vive sem o acesso à água na quantidade
e na qualidade exigida para uma vida digna, com saúde.
As conseqüências são nefastas e já bem conhecidas.
Diante dessas circunstâncias, muitos estados e
municípios vêm, ao longo dos anos, introduzindo em sua
estrutura tarifária a chamada tarifa social nos serviços
de água e esgoto para baixa renda. Essas iniciativas
são louváveis e vêm fazendo uma enorme diferença
na vida dos beneﬁciados. Há, no entanto, grande variação entre as regiões no tratamento dispensado à
população de baixa renda, aos desempregados e aos
portadores de necessidades especiais.
Pretende-se com a proposição em tela assegurar
um mínimo de uniformidade nas tarifas cobradas das
populações mais necessitadas. À semelhança do que
já existe para as tarifas de energia elétrica, espera-se
que o Poder Executivo possa regulamentar a matéria
nos moldes da Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010,
que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica.
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 Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA

São lidos os seguintes:
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 233, DE 2011
Altera dispositivo do art. 29 da Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para instituir tarifa social para consumo de água.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O § 2º do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29. ..................................................
..............................................................
§ 2º Serão adotados subsídios tarifários e
não tarifários para os usuários e localidades que
não tenham capacidade de pagamento, ou escala
econômica suﬁciente para cobrir o custo integral
dos serviços, e ﬁca instituída tarifa social de água
para consumidores de baixa renda, desempregados e portadores de necessidades especiais,
a ser regulamentada pelo Poder Executivo. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993,
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá
outras providências. Citado por 694
...........................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Aspectos Econômicos e Sociais
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento
básico terão a sustentabilidade econômico-ﬁnanceira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços: Citado por 23
I – de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços
públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um
dos serviços ou para ambos conjuntamente; Citado por 4
II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públi-
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cos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou de suas atividades; Citado por 3
III – de manejo de águas pluviais urbanas: na
forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. Citado por 1
§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do
caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico
observará as seguintes diretrizes: Citado por 9
I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III – geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento
das metas e objetivos do serviço; Citado por 6
IV – inibição do consumo supérﬂuo e do desperdício de recursos; Citado por 7
V – recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eﬁciência;
VI – remuneração adequada do capital investido
pelos prestadores dos serviços;
VII – estímulo ao uso de tecnologias modernas e
eﬁcientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII – incentivo à eﬁciência dos prestadores dos
serviços.
§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e
não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suﬁciente para cobrir o custo integral dos serviços.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
e Assuntos Econômicos, cabendo a última a
decisão terminativa)
PROJETO LEI DO SENADO
Nº 234, DE 2011
Altera o art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, para reduzir a base de
cálculo do imposto de renda das pessoas
físicas no caso de rendimentos da prestação
de serviços de transporte, em veículo próprio,
locado, ou adquirido com reserva de domínio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................
I – 20% (vinte por cento) do rendimento
bruto, decorrente do transporte de carga;
.................................................... ” (NR)

MAIO14761
2011

Quarta-feira 11

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento 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, que acompanhará o
projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. A permissão ampliada para dedução de que trata esta Lei só produzirá efeitos a partir
de 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que
for implementado o disposto no art. 2º.
Justiﬁcação
Segundo o dispositivo da Lei nº 7.713, de 1988,
cuja alteração é proposta neste projeto, os transportadores autônomos devem pagar o imposto de renda
da pessoa física sobre nada menos que quarenta por
cento da receita de frete que conseguem receber. Sobre essa receita incidem as alíquotas progressivas que
podem atingir vinte e sete e meio por cento.
Comparando essa carga tributária com a das
empresas de transporte:
I – transportadoras inscritas no Super Simples
(Lei Complementar nº 123, de 2006) pagam alíquotas
de 5,25% a 16,37% sobre sua receita, para satisfazer
diversosos tributos estaduais e federais. Dessas
alíquotas abrangentes, cabem ao imposto de renda
apenas 0,0 a 0,81%;
II – transportadoras optantes pelo regime de imposto de renda pelo lucro presumido pagam, incluindo
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e, se for o
caso, o adicional de dez por cento, entre 24% e 34% sobre apenas 8% de sua receita bruta – o que signiﬁca o
mínimo de 1,92 e o máximo de 2,72% da receita bruta;
III – transportadoras optantes pelo regime de lucro real, que podem lançar mão de todas as deduções
e abatimentos previstos em lei, e que, ao ﬁnal, apurem
uma margem de lucro igualmente de 8%, o que é o normal, terão uma carga de Imposto de Renda semelhante. Todavia, mesmo admitindo que, excepcionalmente,
tenham um lucro líquido duas vezes e meia maior, ou
seja, 20%, ainda assim pagarão de Imposto de Renda,
no mínimo 4,8 e no máximo, 6,8% de sua receita bruta;
IV – o caminhoneiro, como já assinalado, está
sujeito à tabela progressiva (7,5 a 27,5%) sobre 40%,
o que signiﬁca que paga de imposto de renda entre 3
e 11% de sua receita. Considerando que deve também pagar a previdência social sobre 20% da mesma
receita, chega-se à conclusão de que está onerado em
nada menos que de 7 a 15% da sua renda.
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Está mais que evidente a discrepância de tratamento.
Excetuadas, talvez, algumas despesas de administração
que as empresas têm a mais em relação aos autônomos,
não há nenhuma razão plausível para tão grande assimetria dentro do mesmo setor de atividade. É particularmente
gritante a diferença de base de cálculo: oito por cento da
receita para as empresas optantes do lucro presumido, e
quarenta por cento para os autônomos.
O transportador autônomo incorre nos mesmos
custos operacionais das empresas transportadoras:
combustível, amortização do custo e manutenção do
veículo, pedágios e outras. Além disso, parte do frete
recebido pelo autônomo destina-se a suportar todos os
custos de alimentação e estadia durante a viagem. De
acordo com a legislação, para todas as demais pessoas
físicas, menos para os caminhoneiros, são isentos do
imposto de renda os valores recebidos a título de ajudas de custo e de diárias de manutenção fora da sede.
É necessário, ainda, observar algumas peculiaridades da atividade do transportador autônomo que
evidenciam a inadequação da margem de quarenta por
cento estabelecida para base da tributação.
Em primeiro lugar, o caminhoneiro está sujeito
à intermediação de cargas, pela qual, evidentemente,
acaba pagando. Frequentemente, essa intermediação é
dupla ou tripla, quando o frete envolve transportadoras,
agências e mesmo repasse de frete. O autônomo é o
elo (ou a ponta) mais fraco dessa cadeia, sem qualquer
poder de negociação, pois não tem organização que o
defenda em todos os pontos do país e tem absoluta necessidade de não ﬁcar parado: a angústia para satisfazer
seus compromissos com o locador ou o ﬁnanciador de
seu veículo o obriga a aceitar condições desvantajosas.
Em segundo lugar, nem os fretes (receita) nem
as despesas são uniformes no espaço e no tempo. Os
fretes estão sujeitos a inúmeros fatores, sendo os principais o tipo de produto transportado (características
de peso, valor, perecibilidade, periculosidade etc.) a
sazonalidade, a rota, a condição das rodovias, o clima,
as intempéries etc. Somente isso levaria à conclusão
de que a ﬁxação da margem tributável não pode ser
muito alta, sob pena de não contemplar adequadamente a variabilidade típica do setor. Eventualmente, num
determinado momento ou circunstância, o autônomo
pode conseguir um bom frete; entretanto, em outros,
que, infelizmente, acabam sendo a maioria, pode ter de
amargar uma margem apertada para não ﬁcar parado.
A prova mais evidente do baixo poder de negociação do caminhoneiro e da inadequação da margem tributável do frete autônomo é a idade média da
frota. Enquanto a frota das empresas transportadoras
ﬁca numa confortável idade média próxima dos cinco
anos, a dos autônomos passa dos vinte anos, segundo dados oﬁciais do RNTRC – Registro Nacional do
Transportador Rodoviário de Cargas, da Agência Na-
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cional do Transporte Terrestre. Esses dados assumem
proporções críticas quando se observa que mais da
metade do transporte rodoviário de cargas, no Brasil,
incumbe aos transportadores autônomos.
Essa frota velha e sucateada concentrada na mão
dos autônomos é, ao lado do lastimável estado da malha
rodoviária e das condições de trabalho, uma das causas
da tragédia da insegurança de trânsito nas estradas, resultando em estatísticas médias que relatam em média
8.700 mortes por ano em acidentes com caminhões e
em custos públicos com pensões e tratamentos médico-hospitalares estimados em 7,7 bilhões de reais. Haveria
ainda de falar-se no maior ônus ambiental pela emissão
de gases e na maior probabilidade de quebras mecânicas causadores de acidentes e de congestionamentos, principalmente nas áreas metropolitanas. Estudo
da Coppead/CNT apontou índice de 3,81 vezes a mais
de suscetibilidade de quebra de um veículo de quinze
anos em relação a outro de dois anos.
A baixa renda auferida e a alta carga tributária
concorrem para empurrar o caminhoneiro para a informalidade – principal causa do fracasso dos programas
oﬁciais incentivadores da renovação da frota, dada a
diﬁculdade de assunção do ﬁnanciamento ou, simplesmente, de comprovação de renda.
A redução da base de cálculo, amplamente justiﬁcável do ponto de vista econômico, contribuirá para trazer
para a formalidade quase um milhão de transportadores autônomos. Assim, ao contrário de renúncia ﬁscal,
espera-se, na verdade, que aumente a arrecadação.
O próprio Governo já reconhece que o ganho
líquido do autônomo é menor que o ﬁxado para o imposto de renda, pois estabeleceu, na legislação previdenciária, para ﬁns de contribuição, a base de cálculo
correspondente a vinte por cento da remuneração
percebida pelo transportador autônomo de carga (art.
201, § 4º do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999
– Regulamento da Previdência Social). Portanto, nada
mais coerente que igualar as duas bases de cálculo.
É o que se coloca à apreciação dos nobres Pares.
Sala das Sessões. – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
...........................................................................
Art. 9º Quando o contribuinte auferir rendimentos
da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação ﬁduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I – quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II – sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
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Parágrafo único. O percentual referido no item
I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento
bruto da prestação de serviços com trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados.
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:
...........................................................................
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado 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 compatibilidade 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 receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
...........................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo 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 orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 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-
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núncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 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 incentivo 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 medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
...........................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
...........................................................................
§ 6º – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativas)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 235, DE 2011
Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, em
dobro, do Imposto de Renda da Pessoa
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Jurídica, das despesas incorridas com a
contratação de empregados com mais de
quarenta anos de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 13. ................................................
..............................................................
§ 3º Podem ser deduzidas em dobro as
despesas com salários e encargos sociais
de empregado com idade igual ou superior a
quarenta anos.
§ 4º As deduções previstas no § 3º serão
asseguradas desde que o empregador esteja adimplente junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS e em relação às
contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.” (NR)
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento 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 Federal que acompanhará
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
exercício ﬁnanceiro subsequente ao do cumprimento
do disposto no art. 2º.
Justiﬁcação
Embora o mercado de trabalho tenha apresentado
ligeira melhora, no País, para trabalhadores mais velhos,
depois da crise de 2008, tradicionalmente o tempo necessário para que desempregados com idade igual ou
superior a quarenta anos voltem a se posicionar proﬁssionalmente é bastante superior às faixas etárias mais jovens.
Alguns nunca conseguem retomar a sua vida proﬁssional
no mesmo patamar anterior, sendo obrigados a aceitar
empregos de menor qualiﬁcação para poder sobreviver.
Essa situação ocorre, sobretudo, por questões econômicas. Infelizmente, de maneira até cruel, no afã de
cortar despesas em tempos de crise, muitas empresas
dispensam os trabalhadores com mais tempo de casa, que
se encontram em patamares de remuneração mais elevados, substituindo-os por proﬁssionais menos experientes,
com salários menores, para exercer a mesma função.
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O presente projeto visa diminuir essa distorção,
por meio de estímulo, também de natureza econômica, às empresas que mantenham em seus quadros
funcionários com idade igual ou superior a quarenta
anos. A ideia é permitir a dedução em dobro, da base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
dos gastos incorridos com a contratação.
A medida, ao favorecer a permanência de trabalhadores mais experientes, diminui a tentação das empresas de se valer do duvidoso artifício da substituição
ou simples demissão desses trabalhadores para reduzir
custos, o que, sem dúvida nenhuma, terá importantes
reﬂexos sociais. Além de reduzir a vantagem ﬁnanceira representada pela substituição, a medida também
beneﬁciará as empresas, ao estimulá-las à manutenção de empregados mais experientes e preparados.
Convicto da eﬁciência e justiça da medida, peço o
apoio dos colegas à proposta. – Senador Gim Argello.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Mensagem de veto
Regulamento
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido,
e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos
e contribuições federais serão expressos em Reais.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas
e a contribuição social sobre o lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação vigente,
com as alterações desta Lei.
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, apurado anualmente, que exceder a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais), sujeita-se à incidência
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez
por cento.
§ 2º O limite previsto no parágrafo anterior será
proporcional ao número de meses transcorridos, quando o período de apuração for inferior a doze meses.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses
do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
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§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se,
inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão
e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento
da liquidação.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996)
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
à pessoa jurídica que explore atividade rural de que
trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções.
Art. 4º Fica revogada a correção monetária das
demonstrações ﬁnanceiras de que tratam a Lei nº 7.799,
de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de
28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações
ﬁnanceiras, inclusive para ﬁns societários.
Art. 5º O inciso IV do art. 187 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.187 .................................................
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as
receitas e despesas não operacionais;
..............................................................
Art. 6º Os valores controlados na parte “B” do
Livro de Apuração do Lucro Real, existentes em 31 de
dezembro de 1995, somente serão corrigidos monetariamente até essa data, observada a legislação então
vigente, ainda que venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos-base posteriores.
Parágrafo único. A correção dos valores referidos
neste artigo será efetuada tomando-se por base o valor
da UFIR vigente em 1º de janeiro de 1996.
Art. 7º O saldo do lucro inﬂacionário acumulado,
remanescente em 31 de dezembro de 1995, corrigido
monetariamente até essa data, será realizado de acordo com as regras da legislação então vigente.
§ 1º Para ﬁns do cálculo do lucro inﬂacionário realizado nos períodos-base posteriores, os valores dos ativos
que estavam sujeitos a correção monetária, existentes
em 31 de dezembro de 1995, deverão ser registrados
destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
§ 2º O disposto no parágrafo único do art. 6º aplica-se à correção dos valores de que trata este artigo.
§ 3º À opção da pessoa jurídica, o lucro inﬂacionário acumulado existente em 31 de dezembro de 1995,
corrigido monetariamente até essa data, com base no
parágrafo único do art. 6º, poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.
§ 4º A opção de que trata o parágrafo anterior,
que deverá ser feita até 31 de dezembro de 1996, será
irretratável e manifestada através do pagamento do imposto em cota única, podendo alcançar também o saldo
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do lucro inﬂacionário a realizar relativo à opção prevista
no art. 31 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 5º O imposto de que trata o § 3º será considerado como de tributação exclusiva.
Art. 8º Permanecem em vigor as normas aplicáveis às contrapartidas de variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeﬁcientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos
da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros
ﬁca condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes
os juros a serem pagos ou creditados.
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros
ﬁca condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.(Redação dada pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 2º Os juros ﬁcarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneﬁciário.
§ 3º O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de
rendimentos, no caso de beneﬁciário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
II – tributação deﬁnitiva, no caso de beneﬁciário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no
lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4º;
§ 4º No caso de beneﬁciário pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
os juros de que trata este artigo serão adicionados à
base de cálculo de incidência do adicional previsto no
§ 1º do art. 3º. (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 5º No caso de beneﬁciário sociedade civil de
prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.397,
de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos sócios beneﬁciários.
§ 6º No caso de beneﬁciário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2º
poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
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§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela
pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º.
§ 8º Para os ﬁns de cálculo da remuneração
prevista neste artigo, não será considerado o valor de
reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 9º À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros
a que se refere este artigo poderá ser incorporado ao
capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital, garantida sua dedutibilidade,
desde que o imposto de que trata o § 2º, assumido pela
pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias
contados a partir da data do encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos
juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para ﬁns de apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido. (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive
na forma do parágrafo anterior, deverá ser adicionado
ao lucro líquido para determinação da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido. (Revogado
pela Lei nº 9.430, de 1996)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com
base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ﬁcarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo
do imposto de renda do beneﬁciário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o
custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação
ﬁnanceira de renda ﬁxa, auferidos por qualquer beneﬁciário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados pro rata tempore até 31 de dezembro
de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos termos da legislação então vigente.
§ 2º No caso de beneﬁciário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, os
rendimentos de que trata este artigo, bem como os
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rendimentos de renda variável e os ganhos líquidos
obtidos em bolsas, serão adicionados à base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1º do art.
3º. (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996)
§ 3º O disposto neste artigo não elide as regras
previstas nos arts. 76 e 77 da Lei nº 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Art. 12. O inciso III do art. 77 da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.77 ...................................................
III – nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão organizado, autorizado pelo órgão competente, ou
através de fundos de investimento, para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;”F
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas
para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização,
bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II – das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
III – de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou
imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com
a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV – das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores;
V – das contribuições não compulsórias, exceto
as destinadas a custear seguros e planos de saúde,
e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
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I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal
e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio
por cento do lucro operacional, antes de computada a
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III – as doações, até o limite de dois por cento
do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem ﬁns lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneﬁciária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da ﬁscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneﬁciária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identiﬁcação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, boniﬁcações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados,
sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneﬁciária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
competente da União.
Art. 14. Para efeito de apuração do lucro real,
ﬁca vedada a exclusão, do lucro líquido do exercício,
do valor do lucro da exploração de atividades monopolizadas de que tratam o § 2º do art. 2º da Lei nº
6.264, de 18 de novembro de 1975, e o § 2º do art. 19
do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.730, de 17
de outubro de 1979.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês,
será determinada mediante a aplicação do percentual de
oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei nº 11.119, de 205)
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de
que trata este artigo será de:
I – um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II – dezesseis por cento:
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a) para a atividade de prestação de serviços de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará
o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o
inciso III do art. 36 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
29 da referida Lei;
III – trinta e dois por cento, para as atividades
de: (Vide Medida Provisória nº 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de
serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises
e patologias clínicas, desde que a prestadora destes
serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela
Lei nº 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens
imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação
de serviços (factoring).
§ 2º No caso de atividades diversiﬁcadas será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3º As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto, na
proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, ﬁzer jus.
§ 4º O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita ﬁnanceira da pessoa
jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda
de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda,
quando decorrente da comercialização de imóveis e for
apurada por meio de índices ou coeﬁcientes previstos
em contrato. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas
será determinado mediante a aplicação, sobre a receita
bruta, quando conhecida, dos percentuais ﬁxados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que
se refere o inciso III do art. 36 da Lei nº 8.981, de 20
de janeiro de 1995, o percentual para determinação
do lucro arbitrado será de quarenta e cinco por cento.
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Art. 17. Para os ﬁns de apuração do ganho de
capital, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas não
tributadas com base no lucro real observarão os seguintes procedimentos:
I – tratando-se de bens e direitos cuja aquisição
tenha ocorrido até o ﬁnal de 1995, o custo de aquisição
poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR
vigente em 1º de janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer correção monetária a partir dessa data;
II – tratando-se de bens e direitos adquiridos
após 31 de dezembro de 1995, ao custo de aquisição
dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção monetária.
Art. 18. O ganho de capital auferido por residente
ou domiciliado no exterior será apurado e tributado de
acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País.
Art. 19. A partir de 1º de janeiro de 1996, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, de
que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
passa a ser de oito por cento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às instituições a que se refere o § 1º do art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para as quais a
alíquota da contribuição social será de dezoito por cento.
Art. 20. A partir de 1º de janeiro de 1996, a base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta,
na forma deﬁnida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano-calendário.
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas
que efetuarem o pagamento mensal a que se referem
os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento
da receita bruta, na forma deﬁnida na legislação vigente,
auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que
se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento. (Redação
dada Lei nº 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória
nº 232, de 2004) (Vide Lei nº 11.119, de 205)
Parágrafo único. A pessoa jurídica submetida ao
lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação
ao quarto trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro
real, sendo deﬁnitiva a tributação pelo lucro presumido
relativa aos três primeiros trimestres. (Incluído pela Lei
nº 10.684, de 2003)
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§ 1o A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação ao 4o
(quarto) trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro
real, sendo deﬁnitiva a tributação pelo lucro presumido
relativa aos 3 (três) primeiros trimestres. (Renumerado
com alteração pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 2o O percentual de que trata o caput deste artigo também será aplicado sobre a receita ﬁnanceira
de que trata o § 4o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela
Lei nº 11.196, de 2005)
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo
o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação,
fusão ou cisão deverá levantar balanço especíﬁco para
esse ﬁm, no qual os bens e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1º O balanço a que se refere este artigo deverá
ser levantado até trinta dias antes do evento.
§ 2º No caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido ou arbitrado, que optar pela
avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e
o custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada
ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de
cálculo do imposto de renda devido e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior,
os encargos serão considerados incorridos, ainda que
não tenham sido registrados contabilmente.
§ 4º A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou
cindida deverá apresentar declaração de rendimentos
correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil
do mês subseqüente ao do evento.
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista.
a título de devolução de sua participação no capital social,
poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1º No caso de a devolução realizar-se pelo valor
de mercado, a diferença entre este e o valor contábil
dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de capital, que será computado nos resultados da
pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou na
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica
tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.
§ 2º Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos recebidos em devolução de sua
participação no capital serão registrados pelo valor contábil
da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3º Para o titular, sócio ou acionista, pessoa
física, os bens ou direitos recebidos em devolução de
sua participação no capital serão informados, na decla-
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ração de bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo valor contábil ou
de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4º A diferença entre o valor de mercado e o
valor constante da declaração de bens, no caso de
pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa
jurídica, não será computada, pelo titular, sócio ou
acionista, na base de cálculo do imposto de renda ou
da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a
pessoas jurídicas, a título de integralização de capital,
bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante
da declaração de bens, as pessoas físicas deverão
lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos,
não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II,
do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2º Se a transferência não se ﬁzer pelo valor
constante da declaração de bens, a diferença a maior
será tributável como ganho de capital.
Art. 24. Veriﬁcada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1º No caso de pessoa jurídica com atividades
diversiﬁcadas tributadas com base no lucro presumido ou
arbitrado, não sendo possível a identiﬁcação da atividade
a que se refere a receita omitida, esta será adicionada
àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
§ 2º O valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social – COFINS e da contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado
na determinação da base de cálculo para o lançamento
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP e das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado
na determinação da base de cálculo para o lançamento
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep
e das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a receita. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
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§ 3º Na hipótese deste artigo, a multa de lançamento de ofício será de trezentos por cento sobre
a totalidade ou diferença dos tributos e contribuições
devidos, observado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei
nº 8.218, de 29 de agosto de 1991. (Revogado pela
Lei nº 9.430, de 1996)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
e da Contribuição para o PIS/PASEP, na hipótese de
a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a alíquotas
diversas, não sendo possível identiﬁcar a alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota
mais elevada entre aquelas previstas para as receitas
auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida
Provisória nº 449, de 2008)
§ 5o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se
ao recolhimento da COFINS e da Contribuição para
o PIS/PASEP, calculadas por unidade de medida de
produto, não sendo possível identiﬁcar qual o produto
vendido ou a quantidade que se refere à receita omitida,
a contribuição será determinada com base na alíquota
ad valorem mais elevada entre aquelas previstas para
as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído
pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada,
considerar-se-ão: (Incluído pela Medida Provisória nº
449, de 2008)
I - para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o, as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas pela pessoa
jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão;
(Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
II - para efeito do disposto no § 5o, as alíquotas ad
valorem correspondentes àquelas ﬁxadas por unidade
de medida do produto, bem como as alíquotas aplicáveis às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória nº 449, de 2008)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na
hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas
a alíquotas diversas, não sendo possível identiﬁcar a
alíquota aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta
a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para
as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído
pela Lei nº 11.941, de 2009)
§ 5o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se
ao recolhimento da Coﬁns e da Contribuição para o PIS/
Pasep, calculadas por unidade de medida de produto,
não sendo possível identiﬁcar qual o produto vendido
ou a quantidade que se refere à receita omitida, a contribuição será determinada com base na alíquota ad
valorem mais elevada entre aquelas previstas para as
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receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009)
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada,
considerar-se-ão: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
I – para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o deste
artigo, as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas
pela pessoa jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
II – para efeito do disposto no § 5o deste artigo,
as alíquotas ad valorem correspondentes àquelas ﬁxadas por unidade de medida do produto, bem como as
alíquotas aplicáveis às demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de
cada ano. (Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)
§ 1º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior serão computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I – os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para
venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
II – caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no Brasil,
será ela convertida em dólares norte-americanos e,
em seguida, em Reais;
§ 2º Os lucros auferidos por ﬁliais, sucursais ou
controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do
lucro real com observância do seguinte:
I – as ﬁliais, sucursais e controladas deverão
demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em
cada um de seus exercícios ﬁscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II – os lucros a que se refere o inciso I serão
adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
III – se a pessoa jurídica se extinguir no curso
do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os
lucros auferidos por ﬁliais, sucursais ou controladas,
até a data do balanço de encerramento;
IV – as demonstrações ﬁnanceiras das ﬁliais,
sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
§ 3º Os lucros auferidos no exterior por coligadas de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados
na apuração do lucro real com observância do seguinte:
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I – os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção da participação
da pessoa jurídica no capital da coligada;
II – os lucros a serem computados na apuração
do lucro real são os apurados no balanço ou balanços
levantados pela coligada no curso do período-base da
pessoa jurídica;
III – se a pessoa jurídica se extinguir no curso do
exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para
apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até
a data do balanço de encerramento da pessoa jurídica;
IV – a pessoa jurídica deverá conservar em seu
poder cópia das demonstrações ﬁnanceiras da coligada.
§ 4º Os lucros a que se referem os §§ 2º e 3º
serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para
venda, do dia das demonstrações ﬁnanceiras em que
tenham sido apurados os lucros da ﬁlial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5º Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados
com lucros auferidos no Brasil.
§ 6º Os resultados da avaliação dos investimentos
no exterior, pelo método da equivalência patrimonial,
continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1º, 2º e 3º.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre
os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1º Para efeito de determinação do limite ﬁxado
no caput, o imposto incidente, no Brasil, correspondente
aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2º Para ﬁns de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto.
§ 3º O imposto de renda a ser compensado será
convertido em quantidade de Reais, de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto
foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27.As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior estão
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real.
Art. 28. A alíquota do imposto de renda de que
tratam o art. 77 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro
de 1958 e o art. 100 do Decreto-Lei nº 5.844, de 23
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de setembro de 1943, com as modiﬁcações posteriormente introduzidas, passa, a partir de 1º de janeiro de
1996, a ser de quinze por cento.
Art. 29. Os limites a que se referem os arts. 36, I, e
44, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, passam a ser de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
Art. 30. Os valores constantes da legislação
tributária, expressos em quantidade de UFIR, serão
convertidos em Reais pelo valor da UFIR vigente em
1º de janeiro de 1996.
Art. 31. Os prejuízos não operacionais, apurados
pelas pessoas jurídicas, a partir de 1º de janeiro de
1996, somente poderão ser compensados com lucros
de mesma natureza, observado o limite previsto no art.
15 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 32. (VETADO)
Art. 33. (VETADO)
Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes deﬁnidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na
Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente
promover o pagamento do tributo ou contribuição social,
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1996.
Art. 36. Ficam revogadas as disposições em
contrário, especialmente:
I – o Decreto-Lei nº 1.215, de 4 de maio de 1972,
observado o disposto no art. 178 da Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966;
II – os arts. 2º a 19 da Lei nº 7.799, de 10 de
julho de 1989;
III – os arts. 9º e 12 da Lei nº 8.023, de 12 de
abril de 1990;
IV – os arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541, de 23 de
dezembro de 1992;
V – o art. 28 e os incisos VI, XI e XII e o parágrafo
único do art. 36, os arts. 46, 48 e 54, e o inciso II do art.
60, todos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
alterada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995,
e o art. 10 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995.
Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Texto original
Texto republicado em 11.4.1996
Texto compilado
Regulamento
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Atualizações decorrentes de normas de hierarquia
inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
...........................................................................
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas:
I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
(Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de
prognósticos.
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:
...........................................................................
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado 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 compatibilidade 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 receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
...........................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
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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 orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
...........................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 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 incentivo 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 medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

35

Maio de 2011

(Às Comissões de Assuntos Sociais: e
de Assuntos Econômicos, Cabendo à última
a decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Aviso nº 114, de 5 de maio de 2011, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 962, de 2010,
do Senador Mozarildo Cavalcanti.
– Ofício nº 175, de 5 de maio de 2011, do Ministro de
Estado da Integração Nacional, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
104, de 2011, do Senador Ciro Nogueira.
– Ofício nº 231, de 6 de maio de 2011, da Ministra
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 113, de 2011, do Senador
Randolfe Rodrigues.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 245, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem nº 62, de 2011
(nº 99/2011, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Doutor
Ricardo Villas Bôas Cueva, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
em vaga destinada a Advogado, decorrente de
aposentadoria do Ministro Nilson Vital Naves.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 10 de maio de
2011, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Francisco Dornelles sobre a Mensagem nº 62,
de 2011, opina pela aprovação da escolha do nome
do Senhor Ricardo Villas Bôas Cueva, para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 52, inciso III, alínea a c/c art. 104,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, por
19 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Francisco
Dornelles, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Francisco Dornelles
Pela Mensagem n° 62, dc 2011, da Excelentíssima Senhora Presidente da República, o Senado Federal é chamado a se manifestar sobre a indicação do
Doutor Ricardo Vilas Bôas Cueva ao cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça.
A Constituição Federal, no art. 52, III, a, combinado com art. 104, parágrafo único, estabelece que os
Ministros do Superior Tribunal dc Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois dc aprovada a escolha, por voto secreto
e pela maioria absoluta do Senado Federal, após arguição pública.
Outrossim, o art. 101, II, i, do Regimento Interno
do Senado Federal, confere a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, competência para emitir
parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo ao rito prescrito no art. 383, também das normas
regimentais do Senado.
Consta dos autos da presente mensagem o cutrriculum vitae do indicado, em obediência à prescrição
regimental do art. 383, i, e que passamos a resumir.
O Doutor Ricardo Villas Bôas Curva, nasceu em
28 de maio de 1962, no Município e Estado de São
Paulo. É bacharel em Direito, formado em 1985, pela
Faculdade dc Direito da Universidade de São Paulo,
com especialização em Direito Empresarial,
Posteriormente, o ilustre indicado se dedicou a
estudos de pós-graduação, tendo alcançado relevantes títulos. No período de 1989-1990 cursou e obteve o
título de Mestre em Direito pela Universidade Harvard,
em Cambridge, Massachusctts, Estados Unidos da
América, com a tese Tributação e meio ambiente: um
exame da experiência de incentivos econômicos para a
proteção ambiental, tendo sido laureado por sua tese.
No período entre 1994-1998 cursou e obteve o
título de Doutor em Direito pela Universidade Johann
Wolfgang Goethe, de Franktürt, Alemanha, com a tese
Incentivos econômicos para a proteção ambiental: um
estudo jurídico comparado dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos na Alemanha e no Brasil.
O itinerário proﬁssional do Doutor Ricardo Villas
Bôas Cueva consigna o exercício das seguintes funções no serviço público. Procurador do Estado de São
Paulo, por concurso público, entre 1985-1987, tendo
atuado na Procuradoria Judicial, representando o Estado em ações de responsabilidade civil.
Em 1987 foi aprovado em concurso público para
o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, tendo até
1991 atuado no Estado de São Paulo, elaborando pa-
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receres e atuando na representação judicial da União
em matéria tributária.
Entre 1991 e 1994 exerceu o cargo em comissão
dc Procurador-Regional da Fazenda Nacional na 1ª
Região, Distrito Federal, tendo, entre outras atividades, atuado na supervisão da representação judicial
da União em matéria tributária nos treze Estados sob
a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
e substituído o Procurador-Geral da Fazenda Nacional
cm suas ausências.
De 1998 a 2004 o Doutor Ricardo Villas Bôas
Cueva voltou a atuar na Procuradoria da Fazenda
Nacional no Estado de São Paulo, tendo, a partir de
2001, representado a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional como custos Legis (ﬁscal da lei) junto ao
Conselho dc Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
No ano de 2004 o ilustre indicado foi escolhido para exercer mandato de dois anos no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, tendo
substituído o Presidente dessa autarquia nos seus
impedimentos e ausências.
Em 2006 foi reeleito para novo mandato, que foi
concluído no ano de 2008, tendo também, entre 2005 e
2008 sido Vice-Presidente do Conselho Federal Gestor
do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
Terminado o seu segundo mandato no CADE,
em agosto dc 2008, o ilustre indicado retornou à sua
atividade efetiva de Procurador da Fazenda Nacional,
passando a ter exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estando ara licenciado para o trato de
assuntos particulares.
Na advocacia privada, o currículo do Doutor Ricardo Vielas Bôas Curva consigna as seguintes atividades:
consultaria em direito empresarial, tendo como principal
atividade a elaboração e negociação de contratos de
ﬁnanciamento e de investimento estrangeiro na Advocacia Aldo Raia, em São Paulo, cm 1987-1988. Sócio
de Rodrigues Alves & Villas Bôas Cueva Advogados,
desde julho de 2009, tendo como principal atividade a
prestação de consultoria e assessoramento jurídicos.
Voltando-se também para a área de ensino, o
nobre indicado exerceu o magistério como Professor
do Ibmec Educacional S/A, em São Pauto, onde ministrou curso de Direito Empresarial para alunos dc
graduação em Administração de Empresas e sobre o
tema Tributação nos Mercados Financeiro e de Capitais, no curso de pós-graduação em Direito, no período
entre 2002 e 2003.
Cumpre, ainda, informar que o Doutor Ricardo
Vielas Bôas Cueva teto publicado diversos trabalhos
técnicos especializados dos quais destacamos a sua
tese de doutorado, já acima referida, publicada na Alemanha, ed. Peter Lang, Frankfurt, 2001 (Wirtschaftli-
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che Anreize für den Umweltschutz: eine vergleichende
Untersuchung vom System und Recht der Wasserbewirtschaftung in Deutschland und Brasilien).
Também fazemos aqui referência às seguintes
publicações: Aplicação do direito administrativo sancionador nos julgados do Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, in Revista de Direito
Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 30, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo 2006; Cooperativas
médicas e concorrência na jurisprudência do CADE,
in Guilherme Krueger (coordenador), Cooperativas
na ordem constitucional: cooperativas, concorrência
e consumidor, tomo II, Belo Horizonte, Mandamentos,
2008; A proteção da propriedade intelectual e a defesa
da concorrência nas decisões do CADE, in Revista do
IBRAC (Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência,
Consumo e Comércio Internacional), vol. 16, número
1, São Paulo, 2009.
Ademais, cabe registrar que o Doutor Ricardo
Villas Boas Cueva, em atenção ao Ato n° 1, de 2007,
desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
apresentou, além do seu curriculum vitae (art. 1°, 1),
declaração em que constam as seguintes informações:
1) parentes que exerceram ou exercem atividades públicas ou privadas, vinculadas à sua atual atividade
proﬁssional (art. 1°, II, a); 2) sociedades de advogados
de que participa (art. 1°, II, b); 3) regularização ﬁscal
nos âmbitos federal e do Distrito Federal (art. 10, II,
c); 4) ações judiciais em que ﬁgura como autor (todas
relacionadas a direitos de servidor público), indicando
a tramitação processual atualizada de cada uma delas, informando ademais que não é réu em nenhuma
ação judicial (art. 1°, II, d); 5) de que não atuou perante juízos ou tribunais nos últimos cinco anos, pois
foi Conselheiro do CADE entre 2004 e 2008 e após
esse período tem exercido advocacia exclusivamente
consultiva (art. 1°, II, e).
Por ﬁm, o nobre indicado também encaminhou
a esta Comissão a documentação comprobatória prevista no § 2° do art. 1° do Ato em questão, referente
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à declaração prevista na alínea c do inciso II do mesmo art. 1°, e que diz respeito às certidões negativas
emitidas pelo ﬁsco tributário no âmbito federal e do
Distrito Federal. O indicado também apresentou argumentação escrita em que apresenta razões pelas
quais entendo ter experiência proﬁssional, formação
técnica adequada, aﬁnidade intelectual e moral para o
exercício do cargo de que se trata, conforme previsto
no art. 10, inciso III, igualmente do Ato n° 1, de 2007,
desta Comissão.
Diante do exposto, entendemos que os Senhores Senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de suﬁcientes para
deliberar sobre a indicação presidencial. – Senador
Francisco Doenelles.
PARECER Nº 246, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem nº 63, de
2011 (nº 100/2011, na origem), que submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Antonio Carlos Ferreira para
exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal de Justiça em vaga destinada a
Advogado, decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em votação secreta realizada em 10 de maio de 2011,
apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Ciro
Nogueira sobre a Mensagem nº 63, de 2011, opina
pela aprovação da escolha do nome do Senhor Antonio Carlos Ferreira, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça nos termos do art. 52,
inciso III, alínea a c/c art. 104, parágrafo único, inciso
II da Constituição Federal, por 16 votos favoráveis, 5
votos contrários e 1 abstenção.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Ciro
Nogueira, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Ciro Nogueira
Vem ao exame do Senado Federal a indicado,
pela Excelentíssima Senhora Presidente da República, do Senhor Antonio Carlos Ferreira para compor o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em vaga reservada
a Advogado, nos termos dos arts. 52, inciso III, alínea
a, e 104, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, regulamentados pelo Ato n° 1, de 2007, desta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Segundo os dispositivos constitucionais acima
referidos, os membros do STJ serão nomeados pelo
Presidente da República, dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois
de aprovada a escolha pela maioria absoluta desta
Casa, sendo (...) um terço, em partes iguais, dentre
advogados e membros do Ministério Público Federal,
Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, indicados na forma do art 94. (grifo nosso)
Cabe a esta Comissão, de acordo com o Ato n°
1, de 2007 – CCJ, e com o art. 101, inciso II, alínea i,
do Regimento Interno, proceder a sabatina do indicado
e emitir parecer sobre a indição.
Em observância ao art. 1°, inciso I, do Ato n° 1,
de 2007, desta Comissão, o Senhor Antonio Carlos
Ferreira encaminhou o seu curriculum vitae e as declarações pertinentes, que passamos a resumir.
O indicado nasceu em 10 de março de 1957, em
São Paulo, Estado de São Paulo. Bacharelou-se em
Direito, em 1981, pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), sendo, atualmente, mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de
Brasília (CEUB).
Ingressou na Caixa Econômica Federal (CEF),
por concurso público em 1979, instituição em que se
tornou Advogado de carreira.
Exerceu, de 1982 a 1986, o cargo de Advogado,
e, de 1987 a 1989, de Advogado e Assistente-Chefe,
na Gerência-Geral da ﬁlial São Paulo da CEF.
De 1989 a 1990, foi Advogado e Assistente-Chefe
no Gabinete da Superintendência Regional Campinas
da CEF.
De 1991 a 1992, foi Chefe da Divisão de Legislação Aplicada do então Serviço de Patrimônio da União,
do Ministério da Fazenda, tendo, em todo o período,
respondido pela Delegacia do Patrimônio da União
em São Paulo.
Foi, de 1992 a 1994, Advogado e Assistente na
Gerência Operacional de Fundos e Seguros da CEF,
onde prestou assessoramento jurídico e administrativo.
Em 1994, atuou como Liquidante da Escola Nacional de Habitação e Poupança (EN-HAP), entidade
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mantida pelo extinto Banco Nacional de Habitação
(BNH) e agentes ﬁnanceiros integrantes da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e
Poupança (ABECIP).
De 1994 a 1997, foi Advogado-Chefe do Jurídico
Regional de Campinas, na jurisdição da antiga Superintendência Regional de Campinas da CEF.
De 1997 a 2000, foi Gerente Executivo Operacional da CEF na Matriz.
De 2000 a 2003, atuou como Advogado — Gerente do Jurídico Regional da CEF no Estado de São Paulo.
De 2003 a 2010, foi Diretor Jurídico da CEF, tendo sido, concomitantemente, a partir de 2005, membro
suplente do Conselho Deliberativo da Fundação dos
Economiários Federais – FUNCEF, e, a partir de 2008,
Presidente do Conselho da Escola de Advocacia da
Universidade Caixa, de que foi fundador.
Em documento constante da presente Mensagem, o indicado explica que sua atuação por mais de
26 anos na CEF, empresa pública de direito privado
com objetivos institucionais de grande abrangência
e complexidade, proporcionou-lhe ampla visão e experiências nas esferas do Direito Público e do Direito
Privado, especialmente na seara da advocacia consultiva e contenciosa. Ademais, como Diretor Jurídico
da instituição, prestou assessoramento jurídico direto
aos órgãos de gestão superior da empresa e liderou
uma equipe integrada por mais de 900 advogados. Foi
responsável pela representação judicial da CEF, pela
orientação consultiva e acompanhamento de toda a
atividade contenciosa do banco, particularmente no
âmbito dos Tribunais Superiores, onde inúmeras teses
levantadas na defesa da CEF, da Empresa Gestora de
Ativos (EMGEA) e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) – estas últimas representadas em
juízo pela primeira –foram reconhecidas e acolhidas,
salvaguardando os interesses e o patrimônio das referidas instituições.
Administrativamente, o indicado implantou métodos de gestão do acervo contencioso, em que se
destaca a prática permanente da conciliação judicial
e da desistência e não interposição de recursos em
situações especíﬁcas, que permitiram a extinção, em
oito anos, de mais de 2 milhões de ações.
O indicado participou como presidente, coordenador, debatedor e palestrante em vários congressos
no Brasil e no exterior, alem de ter integrado missões
oﬁciais da CEF no Japão e na Argentina. Destaca-se,
também, sua participação em diversos eventos promovidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (ADVOCEF), Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR), Associação dos
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Juízes Federais do Brasil (AJUFE), Associação dos
Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul
(AJUFESP), Advocacia-Geral da União (AGU) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Entre os temas abordados em suas palestras e
debates ﬁguram: “A Racionalização das Atividades Jurídicas das Entidades da Administração Indireta”, “Termo
de Ajustamento e Ação Civil Pública” e “Prestação Jurisdicional e Resolução de Lide pela Via da Conciliação”.
Em 12 de setembro de 2010, o indicado foi selecionado pelo Pleno do Conselho Federal da OAB, após
sessão pública e sabatina, para integrar a lista sêxtupla
encaminhada ao STJ para preenchimento da vaga de Ministro daquela Corte destinada à Advocacia, decorrente
da aposentadoria do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.
Em 7 de fevereiro de 2011, foi escolhido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça para integrar a lista
tríplice encaminhada à apreciação da Excelentíssima
Senhora Presidente da República destinada ao preenchimento da referida vaga, tendo sido o candidato
mais votado, com 28 dos 29 votos.
Finalmente, em 18 de abril de 2011, por meio da
Mensagem nº 100 (DOU de 19 de abril de 2011) da
Excelentíssima Senhora Presidente da República, foi
indicado ao Senado Federal, para os ﬁns do parágrafo
único do art. 104 da Constituição Federal, para compor
o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro,
na vaga destinada a Advogado.
No tocante às exigências constantes do Ato nº 1,
de 2007 desta CCJ, o indicado apresentou as declarações previstas, informando que não há e nem houve
parentes seus exercendo atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade proﬁssional.
O indicado declarou ainda que não participa,
como sócio, proprietário ou gerente, de empresas ou
entidades não governamentais, e que se encontra em
dia com as obrigações ﬁscais, nos âmbitos federal, estadual e municipal, conforme a respectiva documentação comprobatória emitida pelos órgãos competentes.
No que respeita à ﬁguração como autor ou réu em
ações judiciais em curso, o indicado declara que ﬁgura como
autor no Mandado de Segurança nº 2002.61.00.0189945/SP, distribuído a 8a Vara da Justiça Federal/SP, ora em
grau de recurso (3a Turma do TRF/3a Região), tendo sido
requerida a desistência da ação, nos termos do disposto pelo art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
aguardando-se, ainda, a homologação pelo juízo.
Quanto à atuação nos últimos cinco anos perante
juízos e tribunais, o indicado declara que, na condição de
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Diretor Jurídico da CEF, atuou perante o Supremo Tribunal
Federal (STF), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e STJ,
e que, em decorrência de suas atribuições, representou
judicialmente a CEF em âmbito nacional, cabendo-lhe,
ainda, a outorga de mandato judicial, nos termos previstos
no Estatuto da CEF (Decreto nº 6.473, de 5 de junho de
2008). A propósito, o indicado junta ao documento Certidão e Termo de Posse e Exercício no cargo de Diretor
Jurídico a partir de 25 de fevereiro de 2003 e cópia do
Estatuto da CEF, no qual são explicitadas as atribuições
do referido cargo nos art. 25, § 1º, 27, 28, III, e 30. O indicado declara, ainda, ter sido exonerado a pedido do
referido cargo em 10 de agosto de 2010, conforme Ato
de Exoneração – Resolução extraída da Ata nº 224, da
reunião de 10-8-2010 do Conselho de Administração,
também juntada a estes documentos.
Diante do exposto, entendemos que as Senhoras
Senadoras e os Senhores Senadores integrantes da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de suﬁcientes elementos para deliberar sobre
a indicação do Senhor Antonio Carlos Ferreira para
Ministro do Superior Tribunal de Justiça. – Senador
Ciro Nogueira.
PARECER Nº 247, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem nº 64, de
2011, (nº 101/2011, na origem, que submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Doutor Sebastião Alves dos Reis Júnior
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada a
Advogado, decorrente da aposentadoria do
Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em votação secreta realizada em 10 de maio de 2011,
apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Aécio
Neves sobre a Mensagem nº 64, de 2011, opina pela
aprovação da escolha do nome do Senhor Sebastião
Alves dos Reis Júnior, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 52,
inciso III, alínea a c/c art. 104, parágrafo único, inciso
II da Constituição Federal por 18 votos favoráveis e 4
votos contrários.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Aécio
Neves, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Aécio Neves
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão a indicação, pelo
Presidente da República, do Dr. Sebastião Alves dos
Reis Junior para compor o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em vaga destinada a advogado, decorrente da
aposentadoria do Senhor Ministro Humberto Gomes
de Barros.
De acordo com o art. 104 da Constituição Federal,
os Ministros do STJ são nomeados pelo Presidente da
República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo
um terço da Corte composto, em partes iguais, dentre
advogados e membros do Ministério Publico Federal,
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, indicados na
forma do art. 94 da mesma Carta.
Consoante o citado art. 94, os advogados indicados devem possuir notório saber jurídico, reputação
ilibada e mais de dez anos de efetiva atividade proﬁssional, sendo indicados em lista sêxtupla pela Ordem dos
Advogados do Brasil, a partir da qual o STJ constitui
lista tríplice que enviada ao Presidente da República.
Compete a esta autoridade escolher um dos integrantes da lista e submeter a indicação ao Senado Federal.
Os procedimentos relativos à apreciação, pelo
Senado Federal, das indicações de magistrados pelo
Presidente da República encontram-se disciplinados
no art. 383 do Regimento Interno desta Casa e no
Ato n° 1, de 17 de outubro de 2007, desta Comissão,
sendo sua competência emitir parecer de mérito sobre
tais indicações, nos termos do art. 101, II, i, do insiro
Regimento.
Conforme as normas mencionadas, a Mensagem
Presidencial deve vir acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de seu curriculum
vitae, no qual devem ser registradas as atividades
proﬁssionais exercidas pelo indicado e os respectivos
períodos, além de relação de eventuais publicações de
sua autoria, com as referências bibliográﬁcas.
O indicado deve ainda apresentar declaração
que informe sobre: (i) a existência ou não de parentes
seus que exercem ou exerceram atividades, públicas ou
privadas, vinculadas a sua atividade proﬁssional, com
a discriminação dos referidos períodos; (ii) a eventual
participação do indicado como sócio, proprietário ou gerente, de empresas ou entidades não-governamentais,
com a discriminação dos referidos períodos; (iii) sua
situação junto às fazendas públicas federal, estadual e
municipal; (iv) a existência de ações judiciais nas quais

43

Maio de 2011

ﬁgure como autor ou réu, com indicação atualizada da
tramitação processual; (v) os juízos e tribunais perante
os quais tenha atuado nos últimos cinco anos.
Por ﬁm, o indicado deve apresentar sucinta argumentação escrita, na qual demonstre ter experiência
proﬁssional, formação técnica adequada, aﬁnidade
intelectual e moral para o exercício da atividade.
Em face dessas exigências, o Dr. Sebastião Alves
dos Reis Júnior remeteu a esta Comissão seu curriculum vitae, breve apresentação escrita, certidão negativa de débitos referentes a tributos da competência
do Distrito Federal e certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.
O indicado encaminhou também declaração na
qual informa que: (i) sua esposa exerce advocacia desde
julho de 1986 e seu cunhado é procurador autárquico
desde julho de 1995, atualmente lotado no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; (ii) foi sócio
de Trindade e Reis Consultores e Advogados Associados Ltda., nos períodos de 10-11-1997 a 20-2-2003,
e de 25-9-2009 até a presente data; (iii) sua situação
ﬁscal é regular; (iv) é autor de ação de execução de
sentença contra o Grupo OK Construções e Incorporação S. A., em curso na 8ª Vara Cível de Brasília; (v)
atuou, nos últimos cinco anos, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, ao Tribunal Regional Federal
(TRF) da 1ª Região, ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJDFT), ao Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Norte, a diversas juízos
de 1ª instância do TRF da 1ª Região e do TJDFT, a 15ª
Vara Cível de Natal e ao Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região.
Da apresentação escrita e do curriculum vitae
extraímos que o Dr. Sebastião Alves do Reis Junior
nasceu em Belo Horizonte (MG), em 4 de janeiro de
1965. Graduou-se em Direito pela Universidade de
Brasília em 1986 e obteve, em 2004, o titulo de especialista em Direito Publico pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.
No plano proﬁssional, sempre atuando na advocacia, exerceu funções nos escritórios José Luiz
Clerot (de 1984 a 1986), Reis & Coutinho Advogados
Associados S/C (de 1986 a 1997) e Trindade e Reis
Consultores e Advogados (de 1997 a 2004 e a partir
de 2007), assumindo a representação de diversas instituições publicas e privadas. Foi advogado da Companhia Nacional de Saúde Mental (de 1986 a 1988) e das
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Eletronorte
(de 1987 a 2001).
Exerceu ainda funções públicas: na Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República, como Coordenador-Geral (de 1998 a 1999), na
Empresa Brasileira de Comunicações — Radiobras,
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como Chefe de Assessoria Jurídica (de 1998 a 2003),
no Ministério da Integração Nacional, como Consultor
Jurídico (de 2003 a 2007 e de 2009 a 2010) e Assessor
Especial. (em 2007). Durante sua passagem por aquele
Ministério, atuou nos seguintes projetos: recriação das
Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia
e do Nordeste, estruturação do projeto de integração
da bacia do Rio São Francisco as Bacias do Nordeste
Setentrional, PPP Pontal e extensão da Transnordestina.
O indicado foi também membro da Comissão de
Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (de 2001 a 2004).
Ante o exposto, entendemos que as Senhoras
Senadoras e os Senhores Senadores integrantes da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de suﬁcientes elementos para deliberar sobre a
presente indicação para o Superior Tribunal de Justiça.
– Senador Aécio Neves.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 508, DE 2011
Requerimento de retirada do Requerimento nº 412, de 2011.
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
Requerimento nº 412, de 2011, de minha autoria.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 509, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de congratulações
à Editora Anita Garibaldi pelos 30 anos de publicação
da revista Princípios.
Justiﬁcação
Esta iniciativa visa estender as devidas congratulações aos que fazem a revista Princípios, que teve
sua publicação iniciada em 1981, engajada na luta pela
liberdade, pela restauração da democracia no nosso
País. Seu criador e primeiro editor foi o Constituinte
de 1946, jornalista, dirigente histórico e ideólogo do
Partido Comunista do Brasil, PCdoB, João Amazonas.
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No momento em que o monopólio midiático apresenta o pensamento único e, como diz o presidente do
Senado, José Sarney, tenta dizer que a mídia, e não
os políticos eleitos, deve representar o povo, a revista
Princípios tem fomentado o pensamento crítico e um
olhar avançado sobre os temas da atualidade. Quem
a lê, acessa os problemas contemporâneos sob outra
perspectiva, é instigado a participar da vida política e social, a debater e atuar nos grandes temas da atualidade.
Publicação de caráter plural, a revista conta com
contribuições de vasto leque de colaboradores do campo progressista. Continua perseguindo o mesmo propósito que, em 1981, moveu João Amazonas a criá-la:
atuar na luta de idéias pelo fortalecimento da nação e
da democracia brasileira.
Sala das Sessões, de
de 2011. – Senador
Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 510, DE 2011
Requeiro, nos termos do Artigo 255, II, “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja analisado também pela Comissão de Assuntos Econômicos
o PLC 57/2009, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (Proíbe a cobrança adiantada de mensalidade referente a
serviço a ser prestado)”. Sala das Sessões, – Senador
Delcídio do Amaral.
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 511, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos PLS 311 de 2010 e 163, de 2011,
por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 28 de abril de 2011. – Senadora Ana Amélia.
(À Mesa para decisão)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 512, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
voto de Congratulações à Rádio Viva Metropolitana
FM, pelo transcurso dos 10 anos de sua fundação,
que ocorrerá em 9-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Carlos Domingos Picolli, no
seguinte endereço: Rua Ramiro Barcelos, 1530 sala
301 – Montenegro-RS – CEP 95780-000.
Sala das Sessões, de maio de 2011. _ Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de congratulações solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 513, DE 2011
Com base no que preceitua o Art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro voto de congratulações ao Governador do Estado do Pará, Simão
Robson de Oliveira Jatene, pelo grande êxito em sua
administração em apenas quatro meses comandando
o Pará especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de ações na área de segurança pública. A homenagem se faz justa tendo em vista as condições de
abandono nas quais foram deixadas o Estado do Pará.
Justiﬁcação
Com uma população de 7.581.051 habitantes, o
Estado do Pará voltou neste ano de 2011 a entrar nos
trilhos do desenvolvimento após quatro anos sob total
abandono. Da mesma forma que a violência tomava
conta do Pará, a falta de investimentos em educação,
saúde e infraestrutura destruíam o Estado e sua gente,
que, cansada, decidiu mudar e, nas eleições de 2010,
escolheu Simão Robson de Oliveira Jatene para comandar o Pará, na esperança de dias melhores.
A escolha começa a apresentar resultados positivos. Em apenas quatro meses, o novo governador já
transforma em realidade os compromissos assumidos
em que pese o fato de ter encontrado o Pará com uma
dívida de aproximadamente R$ 700 milhões. Assim, um
dos primeiros desaﬁos foi o de melhorar a arrecada-
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ção própria do Estado, que no primeiro trimestre deste
ano registrou um aumento de 17,48% em relação ao
mesmo período de 2010. A arrecadação saltou de R$
1,250 bilhão para R$ 1,469 bilhão.
Concomitantemente a isso, o governador Simão
Jatene passou a atacar de frente todos os problemas
que representavam atraso para o Pará. A lista de ações
é intensa, mas podemos destacar algumas: na área de
educação, deu início à reforma de 74 escolas e deu início
à nomeação de 1.011 concursados, dos quais 722 professores e 289 técnicos; na área ambiental, o Governo do
Pará ﬁrmou compromisso com o Ministério Público Federal
contra o desmatamento na pecuária, e fez um pacto com
prefeitos e produtores para reduzir a destruição da ﬂoresta.
Na área de saúde, anunciou a liberação de R$ 1,6
milhão para a compra de equipamentos do Hospital Oﬁr
Loyola, que é referência no tratamento de câncer no
Norte do país e se encontrava sucateado, bem como
lançou o Plano Estadual de Nefrologia, que prevê o
funcionamento de mais de 100 máquinas de hemodiálise, para atender os pacientes renais. Neste mês de
maio, foi inaugurada a nova estrutura do Hospital Geral
do Município de Tailândia, localizado no nordeste paraense, com 40 leitos e nove especialidades médicas.
O hospital foi construído ainda no primeiro Governo
de Simão Jatene (2003-2006), mas foi abandonado.
Faz-se necessário destacar as primeiras ações do
novo Governo do Pará na área de segurança pública,
para diminuir a violência no Estado, que chegou a níveis
intoleráveis e precisava de medidas emergenciais: com 10
dias de governo, Simão Jatene liberou verba emergencial
para colocar novamente nas ruas 58 veículos que estavam
parados há 4 meses no Comando Geral da Polícia Militar;
anunciou a abertura de novos concursos para a Polícia Militar e Polícia Civil, com 1.510 vagas; iniciou a reforma do
quartel do Corpo de Bombeiros no município de Itaituba,
localizado no sudoeste do Pará, num investimento de R$
198 mil; deu início à reforma da nova Delegacia de Homicídios, num investimento de R$ 210 mil, assim como iniciou
a construção e reforma de unidades prisionais nos municípios de São Félix do Xingu, Ananindeua, Santa Izabel do
Pará e Marabá, num investimento de R$ 9,2 milhões, dos
quais R$ 1,5 milhão do Governo do Estado.
A partir dessas e outras ações, a população paraense pode comemorar a queda em 15% na taxa de
homicídios em todo o Pará, no primeiro quadrimestre
de 2011, conforme consta no Relatório Analítico de Crimes divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Segup). De janeiro a abril do ano em curso,
foram 164 homicídios a menos no Pará em relação ao
mesmo período de 2010. Houve também redução na
taxa de latrocínio (-42,86%), lesão corporal (-12,83%),
roubos (-24,04%) e furtos (-4,37%).
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Diante desta nova realidade no Pará, que devolve
o brilho ao nosso Estado, e pelos muitos desaﬁos que
começam a ser superados pelo governador Simão Jatene e toda a sua equipe que requeiro aos meus ilustres
e eminentes membros do Senado da República que
aprovem este voto de congratulações em reconhecimento aos resultados positivos das ações políticas
desenvolvidas em prol do povo do Pará.
Sala das sessões, 10 de maio de 2011. – Senador Mário Couto.
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(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
da Senhora Presidente da República.
São as seguintes as Mensagens:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – As matérias vão à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 119, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de
2011, que regula o cumprimento de obrigações
tributárias por consórcios que realizarem contratações de pessoas jurídicas e físicas; acresce
dispositivos à Lei nº 10.168, de 29 de dezembro
de 2000, que institui contribuição de intervenção
de domínio econômico destinada a ﬁnanciar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade – Empresa para o Apoio à Inovação; altera
as Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010, e
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 12.402, de 2011 (proveniente da Medida Provisória nº 510, de 2010); e
– nº 121, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 7, de
2011, que autoriza a criação da Empresa de
Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A.
– ETAV; estabelece medidas voltadas a assegurar a sustentabilidade econômico-ﬁnanceira do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES; dispõe sobre a autorização
para garantia do ﬁnanciamento do Trem de Alta
Velocidade – TAV, no trecho entre os Municípios
do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP; e dá
outras providências, sancionado e transformado
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na Lei nº 12.404, de 2011 (proveniente da Medida Provisória nº 511, de 2010).
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 79/2011,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.568, de 2011, proferido nos autos do
TC 016.151/2008-1, relativo à Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades
na execução do Contrato nº 64/2005 celebrado entre a
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, e a empresa
Aplauso Organização de Eventos Ltda., com informações complementares referentes ao Requerimento nº
1.300, de 2007, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu os Avisos nºs 331 e 332,
de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da União,
que encaminham cópias dos Acórdãos nºs 110/2010,
127/2007, 2436/2007, 35/2008 e 4881/2008, proferidos
nos autos dos TC 002.882/2005-0 e TC 006.026/20047, com informações complementares referentes ao Requerimento nº 123, de 2006, do Senador Arthur Virgílio.
Os Avisos nºs 331 e 332, de 2011, juntados ao
processado do Requerimento nº 123, de 2006, vão
ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 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 dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para uma
comunicação inadiável em primeiro lugar, mas se eu
for chamado logo após a Senadora Ana Rita, o que é
possível, abro mão da minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
fui o primeiro a chegar. Peço a minha inscrição pela
Liderança da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está inscrito para uma comunicação inadiável
o Senador Paim; o Senador Mário Couto, para uma
comunicação da Liderança; o Senador João Pedro,
para uma comunicação inadiável em segundo lugar;
o Senador Geovani Borges, para uma comunicação
inadiável, em terceiro lugar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª tem a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição
para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já temos três inscritos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço que seja inscrito na suplência do Senador Paim,
que vai falar como orador inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Como ﬁcamos, Senador Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele ﬁca
na primeira suplência. Se eu for chamado como inscrito – sou o quinto da lista –, ele assume o terceiro
lugar para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, vou inscrevê-lo em terceiro lugar.
Como primeira oradora inscrita nesta tarde, tem
a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, visitantes desta Casa,
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Srª Presidente, estive na audiência na qual o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou as metas e
consolidou números sobre a saúde no Brasil. A audiência aconteceu na última quarta-feira, dia 4 de maio,
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), da qual sou
membro titular. Senti necessidade de salientar aqui alguns dados que o Ministro nos revelou sobre a política
da saúde em nosso País.
Sobre o discurso do Ministro, enfatizo minha preocupação com a saúde mental da população brasileira
e também com a saúde da mulher.
Sabemos que o sistema público de saúde é ainda
deﬁciente em muitos quesitos e carente de qualidade.
Sabemos que falta muito para se chegar ao ideal, principalmente no atendimento às camadas mais populares.
Esse progresso na saúde, Srª Presidente, está
comprovado nos dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS), que, no ﬁnal do ano passado, elogiou
o sistema brasileiro, alegando que, até 1988, metade
dos brasileiros não contava com nenhum tipo de cobertura. Vinte anos depois, após a criação do SUS,
mais de 75% da população depende exclusivamente
desse sistema.
A Organização Mundial da Saúde citou, inclusive,
o Programa Saúde da Família, que cobre 97 milhões
de brasileiros, e é considerado por esta tão renomada organização a “peça-chave” do SUS, uma vez que
conta com mais de 30 mil equipes com esforços concentrados para alcançar as comunidades mais pobres
e mais isoladas do País.
No entanto, Srª Presidente, temos muito a melhorar. Temos a necessidade urgente de ﬁnanciamento da
área da saúde. O gasto per capita do Governo brasileiro com esta área foi de US$252 em 2007, ﬁcando
atrás de países como a Argentina e o Uruguai. Esse
déﬁcit reﬂete indiretamente em outras áreas que também precisam de atenção.
Saliento, aqui, que é preciso solucionar as questões legais, tais como a regulamentação da Emenda
Constitucional nº 29. Tenho certeza de que com a regulamentação dessa emenda, muitos dos problemas
serão minimizados no Brasil. Teremos mais recursos,
pois essa emenda ﬁxa os percentuais mínimos a serem
investidos anualmente em saúde pela União, Estados
e Municípios. A União terá um investimento em saúde
corrigido anualmente pela variação nominal do PIB.
Os Estados ﬁcam obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos, e os Municípios, 15% em saúde.
Quero dizer, Srª Presidente, que ﬁquei muito satisfeita com a audiência pública, inclusive com a fala
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do Ministro Padilha, que citou as metas do Governo
para os próximos quatro anos. Entre elas, a questão
da saúde da mulher e da saúde mental.
E a saúde mental inclui os problemas contemporâneos, como as drogas, mais especiﬁcamente o
crack, a obesidade e os problemas trazidos com relação
ao excesso de peso e sedentarismo, como diabetes,
problemas cardíacos, entre outros, muitos próprios do
estilo de vida que vivemos atualmente.
O álcool, um problema antigo em nosso País, também é citado no estudo. Essa é uma droga lícita que
leva os usuários a consumirem outros tipos de drogas,
principalmente as ilícitas. Segundo dados do Ministério
da Saúde, há comprovações de que os consumidores
de crack hoje eram ou são consumidores crônicos de
bebidas alcoólicas. Uma coisa ajuda a levar à outra.
A pesquisa nas capitais brasileiras apontou que 18%
da população consome álcool abusivamente. O custo
social, econômico e de vida é extremamente preocupante, Srªs e Srs. Senadores.
Quero dizer o seguinte: nosso mandato está comprometido com o combate às drogas. Drogas que estão
acabando com nossa juventude, destruindo famílias.
Por isso, a importância de saudar a decisão da Presidenta Dilma em fortalecer a Rede de Saúde Mental,
com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. Isso já está começando a acontecer com a ampliação de acesso à rede de cuidado a
usuários de crack, que inclui a ampliação da Rede de
Atenção Primária e ações voltadas para a população
de rua, usuários de crack e outras drogas; a melhora
no serviço de atendimento móvel; a ampliação do número de leitos e de Centros de Atenção Psicossocial,
conhecido como Rede CAPS; a ampliação da instituição de Casas de Acolhimento Transitório e, também, o
fundamental de tudo isto: a humanização e qualiﬁcação
do atendimento em toda rede de atenção, inclusive no
atendimento de urgência, criando equipes multiproﬁssionais de apoio às comunidades terapêuticas.
Outro quesito para o qual chamo a atenção na
área de saúde é com relação ao atendimento e aos
cuidados com a mulher. Sabemos da sensibilidade de
nossa Presidenta e, por isso, considero que esse será
um dos marcos no Governo. E inclui a promoção de
atenção integral à saúde da mulher e da criança, com
a implementação da Rede Cegonha.
Estão previstos investimentos de R$9,4 bilhões,
até 2014. Nesse montante, estão incluídos a ampliação
dos exames de pré-natal, a introdução do teste rápido
de gravidez, AIDS e Síﬁlis, ultrassonograﬁa para todas
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as mulheres, sistema de transporte seguro para as
gestantes com vale-táxi para deslocamento, casa-posto
de saúde, SAMU-Cegonha para o transporte seguro
do recém-nascido, construção de Casas de Parto e de
Apoio à Gestante e ao Bebê e de maternidades, qualiﬁcação dos proﬁssionais de saúde na atenção básica
e urgências obstétricas, acompanhamento das crianças de 0 a 24 meses, garantia da primeira consulta na
primeira semana de gestação e ampliação do acesso
ao planejamento reprodutivo.
É importante destacar ainda, Srª Presidente, que
hoje, terça-feira, tivemos uma importante audiência pública sobre câncer de mama no Brasil, na Comissão
de Direitos Humanos, com a presença de médicos,
organizações e entidades que lutam por essa causa
em nosso País. Tivemos acesso a alguns números
alarmantes, como, por exemplo, o número de mulheres que morrem por dia com esse mal, cerca de 30. E
mais, que o Brasil possui quase 50 casos de câncer
de mama por cada 100 mil habitantes – em algumas
regiões do País esse número dobra –, o que nos faz
pensar sobre uma política mais regionalizada de combate ao câncer no Brasil.
Em meu Estado, o Espírito Santo, em 2010, 167
mulheres morreram com câncer de mama, número
que podia nem existir, uma vez que, se o câncer for
diagnosticado na fase inicial, ele pode ser curado. Lá
existe uma iniciativa interessante: o Programa Mamograﬁa Express, que consiste em um caminhão equipado
com máquinas próprias de diagnóstico de tratamento de câncer de mama, médicos e enfermeiros que
orientam e consultam as mulheres. Esse veículo, de
iniciativa privada, roda diversos Municípios do interior
do Estado, principalmente aqueles que não possuem
acesso à rede hospitalar de tratamento.
Ainda nessa linha, soubemos, na audiência pública, que 45,3% dos casos de câncer no Brasil são descobertos em estágio avançado, o que é lamentável.
Isso não pode mais acontecer. É preciso prevenção e detecção rápida, pois esse câncer tem cura
quando descoberto na fase inicial.
Esses dados vão ao encontro da fala do Ministro
Padilha, que demonstrou preocupação com o tema.
Muitas ações relatadas por ele nos fazem acreditar
que as mulheres brasileiras estarão bem assistidas
nos próximos anos.
Destaco a meta de fortalecer o controle de qualidade dos exames preventivos de câncer, criando 20
novos centros especializados em diagnóstico e tratamento das lesões iniciais e 20 novos centros para qua-
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liﬁcar ginecologistas. O combate ao câncer de mama,
que terá investimentos de R$867,3 milhões em quatro anos, com ações pontuais de ﬁnanciamento para
o exame de mamograﬁa para mulheres com 40 anos
ou mais, criação do Programa Nacional de Qualidade
da Mamograﬁa...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode encerrar, Senadora.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Dois minutos, Srª Presidente, é possível?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já foram dois, então, mais dois.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Só para
concluir, porque eu acho esses dados extremamente
importantes e a nossa população devem conhecê-los.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Conclua.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Criação de
50 novos centros especializados em conﬁrmação diagnóstica e incentivo ﬁnanceiro, para aumentar a oferta de
serviços de conﬁrmação de diagnóstico e tratamento.
Ênfase também para a prevenção do câncer do
colo do útero. O Governo pretende fazer um ﬁnanciamento especíﬁco para exame preventivo, principalmente
para atingir a faixa etária prioritária de mulheres entre
25 e 59 anos.
A rede oncológica será foco da saúde feminina,
com 32 novos serviços especializados em tratamento oncológico, com radioterapia e quimioterapia, 48
novos equipamentos de radioterapia e R$24 milhões
em investimentos com informações sobre prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer.
Com tantas metas e investimentos, podemos
vislumbrar um futuro melhor para a saúde e colaborar
para que todos esses projetos sejam colocados logo
em prática.
E que os demais entes federativos, Estados e
Municípios, consigam ﬁna sintonia com as metas do
Governo Federal, pois a população brasileira necessita de um salto de qualidade de vida e merece-o. Nós
temos consciência da importância da consolidação de
um sistema nacional de saúde integrado, com fortes
e consistentes programas. Estamos, com certeza, Srª
Presidente, no caminho certo.
Era isso que tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Rita.

MAIO14957
2011

Quarta-feira 11

Com a palavra, pela Liderança, o Senador Mário
Couto, Líder da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. e
Srªs Senadoras, venho à tribuna nesta tarde para falar
ao meu querido Estado do Pará.
Senador Flexa Ribeiro, o Pará passou por dias
ruins, o Pará passou por grossas tempestades, o Pará
bateu recorde em homicídios, roubos, o Pará foi devastado, o Pará parecia que tinha sofrido um verdadeiro
terremoto, o Pará de uma Governadora por conta da
qual estive aqui por vários momentos chamando a
atenção de como se encontrava o meu querido Estado
da nossa Virgem de Nazaré. A Virgem de Nazaré, com
certeza, ouviu, não tenho dúvida, os meus pedidos e
escutou o povo do Estado do Pará. Hoje eu posso vir
à tribuna feliz, satisfeito. Posso vir à tribuna com esperança, posso vir à tribuna com a certeza, paraenses,
de que o Estado está num caminho certo.
Nada melhor do que os números. Quando subia
eu aqui nesta tribuna, nunca falava aleatoriamente,
sempre tinha documentos e dados, e assim o faço sempre que venho fazer um pronunciamento nesta tribuna.
Hoje venho muito feliz, repito, por saber que, em
meu Estado, um Estado tão rico, o meu Partido, o PSDB,
trabalhou intensamente para que pudesse crescer. E
assim vinha o Estado do Pará. De repente, deparou-se
com uma tempestade de uma má administração que,
ainda bem, durou pouco, mas um pouco muito sofrido. Quatro anos de muito sofrimento, quatro anos de
muitas mortes no Estado do Pará.
Hoje posso dizer desta tribuna, paraenses, que
o número de homicídios no Estado do Pará diminuiu
nesses últimos quatro meses. Quase duzentas pessoas não foram sacriﬁcadas. Temos 164 mortes a menos
no quadrimestre. Foram 164 pessoas que se livraram
da morte, dos bandidos, da violência por que passava
o Estado do Pará.
Ó meu Pará querido, tu voltaste a crescer, um
Pará que nós encontramos, um Pará que o Governador Simão Jatene encontrou com uma dívida de R$700
milhões. Ele equilibrou as ﬁnanças e agora recupera a
saúde do nosso Estado.
Ora, Senador Flexa, o Governador deixa um hospital no Município de Tailândia, um hospital de grande
complexidade, feito ao custo de mais de R$70 milhões,
numa cidade que ﬁca num corredor de produção, num
corredor que cresce na PA-150, uma das regiões que
mais cresce e mais produz no Pará. Esse hospital
estava quase pronto, paraenses, assim como outros.
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(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Assim como aconteceu em Santarém,
em que ﬁcou quatro anos quase pronto, e a Governadora não aprontou o Estado. E eis que vem o Governador Simão Jatene, eleito pelo desejo da maioria da
população do meu Estado e, graças a Deus, graças a
Deus, inaugura o hospital.
São rápidas, minha Presidente, as minhas considerações nesta tarde. Apenas para prestar as minhas
congratulações – mais tarde darei entrada nesta Casa
– ao Governador Simão Jatene e sua equipe, por retomarem o crescimento do nosso Estado e principalmente
por diminuírem a violência no Pará. Sei que há muito
a fazer. Sei que isso é apenas o início. Sei que ainda
tem muita violência, mas começamos bem, Governador, começamos na ferida, começamos com aquilo que
mais preocupava os paraenses, que é a educação, a
saúde e a violência.
Deixo aqui, Governador, os meus parabéns a
V. Exª.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Paim, como orador inscrito, em permuta com o Senador Wilson Santiago.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha
inscrição pela Liderança do PMDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª está inscrito.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Também peço minha inscrição, Srª Presidente, por
favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Crivella, também está inscrito.
Com a palavra o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero agradecer ao Senador Wilson Santiago por fazer a permuta,
já que eu, até minutos atrás, estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, onde realizamos uma
audiência pública para discutir a questão do câncer
de mama no Brasil.
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Cumprimento os painelistas que ﬁzeram lá uma
bela exposição: Daracísio Perondi, Deputado Federal
Presidente da Frente Parlamentar de Saúde da Câmara
dos Deputados; Maria Tereza Simões Falcão, Presidente
Nacional da Rede Feminina de Combate ao Câncer;
Ronaldo Correia Ferreira da Silva, Coordenador de Prevenção e Vigilância da Divisão de Atenção Oncológica
do Instituto Nacional do Câncer – Inca; Maira Calefﬁ,
Presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama – Femama e
do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – Imama;
e Drª Inez Gadelha, Coordenadora do Departamento
de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde.
Cumprimento também todos os voluntários que
estiveram lá, que dedicam suas vidas por essa causa:
Liane de Araujo, Ana Maria Lima de Holanda, Maria
Selma Araujo, Lauren Calefﬁ, Maria Angélica, Virginia
Magrini, Maria Assunção Fonseca, Helena Chaves;
Silvia Seabra; Heloisa Hargreves; Tiago Farina Matos
e também os Senadores que participaram dos debates: Eduardo Amorim, Wellington Dias, Ana Rita, João
Alberto Souza e Mozarildo Cavalcanti.
Srª Presidenta, também aproveito para cumprimentar a iniciativa das entidades que aqui citei pela
IV Conferência Nacional de Primeiras-Damas, que vai
se realizar aqui em Brasília, amanhã de manhã, com
início às 9 horas. Na verdade, eles vão reunir todas as
esposas dos prefeitos que vêm à Marcha a Brasília,
para discutir a questão do câncer de mama.
Srª Presidenta, também quero aqui registrar mais
um documento, em que estou explicitando que os cerca de 2.500 trabalhadores telefônicos terceirizados
da empresa Oi/RM, no Rio Grande do Sul, estão em
greve desde o dia 29 de abril. Conforme o sindicato, o
Sinttel, a paralisação foi o último recurso utilizado pela
categoria para exigir melhores condições de trabalho
e de salário.
Em carta aberta à população, que recebi lá, nesse ﬁm de semana, o sindicato diz:
Tal situação hoje chega ao ponto de ﬁcar
insustentável e dramática, ferindo a dignidade
e colocando em risco a própria integridade física do trabalhador. O telefônico gaúcho não
tem as mínimas condições de prestar serviço
à sociedade, devido as condições precárias
impostas pelo modelo de terceirização. O descaso é tão grande que a empresa contratada
da Oi, a RM, com sede em Fortaleza, chega
ao ponto de não ter uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) constituída,
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[e não tem porque sabe que o que é eleito pela
Cipa tem direito à estabilidade no emprego,
todos nós sabemos], o que é primordial para
a segurança [dos trabalhadores].
Para se ter uma ideia do que representa essa paralisação, que é um grito de alerta, estamos falando de
1 milhão e 800 mil telefones ﬁxos e 300 mil de banda
larga ﬁxa. A maioria dos trabalhadores terceirizados da
Oi/RM possui salário de R$578,00, ou seja, a média é
de praticamente um salário mínimo.
Faço aqui, além desses dados que o sindicato
me passou em uma carta aberta, um apelo para que a
empresa Oi/RM olhe com carinho a pauta de reivindicação e estabeleça um processo de negociação com
os trabalhadores do Sinttel. O Gilnei é que me remeteu
os documentos; entregou-os em mão, na atividade que
eu tive. E estamos torcendo para que haja um grande
acordo, que não permita que os trabalhadores continuem trabalhando numa situação degradante como
essa que aqui explicitei.
Também, Srª Presidenta, quero ainda registrar,
aproveitando o dia 10 de maio, Dia Internacional de
Atenção ao Portador de Lúpus, que o Projeto nº 293,
de 2009, de nossa autoria, que dispensa os portadores de lúpus e de epilepsia de carência para aposentadoria, já foi aprovado no Senado e se encontra na
Câmara dos Deputados. Faço aqui um apelo para que
os Deputados votem o projeto.
Por ﬁm, Srª Presidenta, eu gostaria também de
registrar que todos nós estamos acompanhando a 14ª
Marcha a Brasília, promovida pelos prefeitos do Brasil.
Hoje, às 17 horas, será a abertura da 14ª Marcha a
Brasília em Defesa dos Municípios, com a participação,
inclusive, da Presidenta Dilma Rousseff. A marcha é
um evento anual em que os Municípios trazem à área
federal as suas reivindicações justas e discutem assuntos relevantes à gestão municipal. Todos nós sabemos
que tudo começa no Município. Por isso, estou dando
o destaque devido a essa marcha.
Serão pautas de debate a questão federativa, o
impacto dos pisos aprovados, a votação de vetos, as
reformas política e tributária, Código Florestal, entre
outros assuntos. É um período especial em que os
prefeitos de todo o País se deslocam a Brasília.
Neste momento, quero aqui somar-me a todos
aqueles que defendem o municipalismo como forma
de fortalecer a vida de todos os brasileiros lá na sua
origem. Está aqui mais uma série de reivindicações,
que deixarei junto à Mesa, mostrando a disposição
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dos Municípios, dos prefeitos de estabelecerem uma
negociação.
Já falava ontem e repito hoje que, segundo levantamento realizado pela Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, somente
no Rio Grande do Sul um montante de recursos pendentes de pagamento para o Estado se aproxima de
R$350 milhões. Ontem, ﬁz aqui a leitura de inúmeras
prefeituras, que deixo aqui mais uma vez registrado.
Quero deixar muito claro que sou totalmente favorável
ao pagamento dos restos a pagar.
Ao ﬁnal dessa marcha, será lida a carta da 14ª
Marcha.
Por ﬁm, Srª Presidenta, ﬁco totalmente à disposição de todos os prefeitos que estão chegando a Brasília para atendê-los em nosso gabinete, respeitando
sempre um princípio que eu adoto: todos os 497 Municípios do Rio Grande recebem emendas deste Senador. Eu divido a minha verba por 497. Não há um
que não receba. No mandato anterior, foi uma emenda
e, neste mandato, creio eu que poderemos chegar a
duas emendas.
Ainda, Srª Presidenta, nos últimos dois minutos, eu deixo registrada a minha posição sobre todos
os vetos que serão apreciados. Eu sou daqueles que
defendem que veto não poderia ser apreciado secretamente. Vou além: nada, para mim, no meu entendimento, poderia ser votado secretamente aqui no
Congresso Nacional.
Só lembro que, nos últimos quatro anos, mais de
dois mil vetos foram apreciados; nenhum, nenhum foi
derrubado! E por que não foi derrubado? Porque é secreto. O camarada vota de acordo com o apelo popular
no momento em que o voto é aberto; no secreto, ele
acaba mantendo o veto. Então, o discurso que alguns
dão, de que é uma forma de proteger o Parlamentar
manter a apreciação do voto secreto, para mim é um
discurso esfarrapado, que não se sustenta. É só checar
os números: se, de dois mil vetos, nenhum foi derrubado, é porque a sacanagem está no voto secreto! O
termo é esse. O voto secreto, para mim, é uma agressão ao processo democrático dentro do Parlamento.
Cada um tem que assumir as suas posições.
Deixo aqui a minha posição favorável a inúmeros
vetos que serão apreciados nesta quarta-feira, porque
entendo que não há motivo algum para votá-los secretamente. Entre eles, naturalmente, está o veto aos benefícios dos aposentados, eu espero – não está aqui
previsto ainda –, também daquela emenda colocada
ao fator previdenciário.
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Era isso, Srª Presidenta.
Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os meus
pronunciamentos.
Entendo eu que ﬁquei no tempo regimental.
Obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos)
trabalhadores telefônicos terceirizados da empresa
OI/RM, no Rio Grande do Sul, estão em greve desde
o dia 29 de abril.
Conforme o Sindicato dos Telefônicos
ônicos (SINTTEL), a paralisação foi o último recurso utilizado pela
categoria para exigir melhores condições de trabalho
e salarial.
Em carta aberta à população gaúcha, o sindicato diz que:
Tal situação hoje chega ao ponto de ﬁcar
insustentável e até dramática, ferindo a dignidade e colocando em risco a própria integridade
física do trabalhador. O telefônico gaúcho não
tem as mínimas condições de prestar serviço
à sociedade, devido as condições precárias
impostas pelo modelo de terceirização. O descaso é tão grande que a empresa contratada
da OI, a RM, com sede em Fortaleza, chega
ao ponto de não ter uma CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) constituída,
o que é primordial para a segurança.”
Para se ter uma idéia
éia do que representa a paralisação dos telefônicos, estamos falando em cerca de
1 milhão e 800 mil telefones ﬁxos, e 300 mil de banda
larga ﬁxa.
A maioria dos trabalhadores terceirizados da OI/
RM possuem salário
ário de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), e muitos abaixo disso.
Sr. Presidente, faço um apelo para que a empresa
OI/RM olhe com carinho a pauta de reivindicação dos
trabalhadores telefônicos do Rio Grande do Sul.
Hoje pela manhã, recebi informações de que os
trabalhadores continuam mobilizados e só atendem os
serviços emergenciais (lei de greve): hospitais, bombeiros e polícia.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aproveitando o 10 de Maio – Dia Interna-
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cional de Atenção ao Portador de Lúpus -, lembro que
projeto (PLS 293/2009), de nossa autoria, que dispensa
portadores de lúpus e epilepsia de carência para aposentadoria já foi aprovado pelo Senado Federal.
Atualmente, o projeto (7797/2010), tramita na
Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara
dos Deputados, onde aguarda designação de relatoria
por parte do Sr. Presidente dessa comissão, deputado
Saraiva Felipe (PMDB/MG).
O projeto inclui o lúpus e a epilepsia entre as
doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para usufruir dos benefícios de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O projeto
altera a Lei 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social.
Atualmente, a lei prevê que independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez ao ﬁliado do Regime Geral de Previdência Social que tiver as seguintes doenças: tuberculose
ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença
de Paget (osteíte deformante), aids e contaminação
por radiação.
O lúpus e epilepsia são males potencialmente
incapacitantes e devem ser, obrigatoriamente, causas de aposentadoria por invalidez, quando a perícia
médica detectar um grau de disfunção social e laboral que inviabilize a continuidade da pessoa em sua
ocupação habitual.
A proposta corrige uma lacuna na legislação previdenciária, que não inclui o lúpus e a epilepsia entre
as doenças que concedem o direito à aposentadoria
por invalidez e, em consequência, à isenção do imposto de renda sobre os proventos e pensões decorrentes da aposentadoria ou reforma, que é concedida
nesses casos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, hoje, às 17 horas, será a abertura oﬁcial da
XIV (décima quarta) Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, com a participação da Presidente Dilma.
A Marcha é um evento anual em que os municípios
trazem à área federal suas reivindicações e discutem
assuntos relevantes para a gestão municipal.
Serão pautas de debates: a questão federativa,
o impacto do piso do magistério nos municípios, a vo-

224

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tação dos vetos presidenciais, as reformas políticas
e tributária, o código ﬂorestal, entre outros assuntos.
É um período especial em que recebemos representantes dos poderes executivo e legislativo municipais.
Nesse momento quero me unir a todos os prefeitos
e prefeitas, vereadores e vereadoras, pela construção
de uma política nacional que torne os municípios do
Rio Grande do Sul cada vez mais fortalecidos.
Além
ém do trabalho parlamentar tenho me preocupado com as políticas públicas desenvolvidas pelos
gestores e gestoras municipais, por isso, dentro dos
princípios de igualdade e justiça, nos colocamos a disposição de toda a comunidade gaúcha para buscarmos
soluções conjuntas.
O foco do evento, que contará
á com aproximadamente 4 mil gestores municipais, esta centrado nos restos
a pagar e no Pacto Federativo, alem de outras questões
não menos importantes para os municípios.
Nesse contexto, defendo e sempre defendi uma
melhor distribuição do bolo tributário. E podemos
começar a melhorar já, derrubando o Veto 39/2010,
que trata da distribuição dos Royalties!
Em relação
ção a distribuição desses recursos, defendo a emenda apresentada pelo Senador Pedro Simon, favorável à divisão dos royalties do pré-sal entre
todos os estados brasileiros.
Continuarei apoiando a proposta e votarei em
coerência a posição assumida anteriormente.
Outro assunto relevante é a aprovação da emenda 29.
Por diversas vezes tive oportunidade de me posicionar pela aprovação da Emenda 29, considerando
importante a regulamentação.
Acredito que os governadores estaduais devem
ampliar a pressão das suas bancadas para que, além
de cumprirem o percentual que é de sua competência,
tenham claro o posicionamento quanto a matéria que,
sem dúvida, é o clamor de toda a sociedade.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, entendo que o
desaﬁo de promover e garantir à população brasileira
condições dignas de saúde, educação, segurança...,
passa por um orçamento equilibrado e pela alocação
de recursos em políticas públicas que aliem equilíbrio
e desenvolvimento social.
Por este motivo, lutamos pela manutenção dos
contratos e convênios inscritos em restos a pagar, que
resultou na edição do Decreto 7.468/2011.
Queremos agora que sejam quitadas as parcelas
cuja medição esteja comprovada.
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Tenho recebido inúmeros prefeitos e vereadores
preocupados com o os convênios e contratos de repasse pendentes de pagamento.
Algumas empresas responsáveis pela execução
das obras também tem me revelado que se encontram
em diﬁculdade ﬁnanceiras, sem capital de giro, haja
vista o morosidade do Governo Federal em liberar os
recursos das etapas já concluídas.
E ainda, preocupa-me que, nos termos da Lei
8.666, art. 78, XV, os contratos podem ser rescindidos
por atraso de pagamentos superior a 90 dias. Esta regra permite que as empresas executem judicialmente
os contratos executados e não pagos.
Segundo levantamento realizado pela Federação
dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul – FAMURS, o montante de recursos pendentes de pagamento no estado aproxima-se dos R$ 350 milhões.
Em anexo, deixo registrado a planilha com os valores devidos aos municípios do Rio Grande do Sul.
Quero me posicionar ainda favorável a derrubada
do veto 23/2009, que trata do parcelamento dos débitos
dos municípios e da desoneração ﬁscal.
Estamos em perfeita sintonia com pleitos dos
prefeitos municipais por entendermos serem justos e
coerentes.
A Marcha também será palco para o lançamento
da VII (sétima) edição do Prêmio Prefeito Empreendedor
promovido pelo SEBRAE – Biênio 2011-2012.
Serão premiados os projetos municipais que
comprovadamente estimulem o surgimento e ao desenvolvimento dos pequenos negócios e implementem
a modernização da gestão pública.
Ao ﬁnal do evento será
á lida a Carta da XIV Marcha.
Por ﬁm, o meu gabinete está de portas abertas
para recebê-los.
Quero dar as mãos a todos prefeitos e prefeitas
e me integrar a essa caminhada de desenvolvimento
dos municípios gaúchos.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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Planilia dos Municípios Gauchos
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de reiterar aqui no Plenário a
minha defesa quanto aos projetos que, com convicção,
sempre defendi e continuo a defender.
Digo isso para que os seguintes vetos:
– nº 23 de 2009 (que dispõe sobre o parcelamento
de débitos de responsabilidade dos municípios,
decorrentes de contribuições sociais);
– nº 12 de 2010 (que dispõe sobre o reajuste dos
benefícios mantidos pela Previdência Social e
pretende vetar os dispositivos que tratam do Fator Previdenciário);
– nº 17 de 2006 (vetou o parágrafo 2º que trata do
reajuste de 16,67% para os aposentados);
– nº 16 de 2002 (dispõe sobre a complementação da
aposentadoria dos servidores dos correios);
– nºº 22 de 2010 (que trata da proﬁssão
proﬁssão de ortoptista);
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– nº 39 de 2010 (que dispõe sobre os “royalties” do
petróleo em áreas do pré-sal);
– nº 35 de 2010 (que trata sobre a regulamentação
das proﬁssões de DISC JOCKEY ou Proﬁssional
de Cabine de Som);
– nº 6 de 2011 (estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de 2011,
ressalto o veto às Emendas do plano orçamentário de 2011 e mais dos recursos sobre
Assistência Social – Ministério do Desenvolvimento Social).
Sejam derrubados pelos Srs. Membros do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM 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) – Obrigada, Senador Paim.
Serão incluídos, na íntegra, nos registros da Casa,
os seus pronunciamentos.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho a
esta tribuna e, em primeiro lugar, quero registrar, com
muito pesar, o falecimento de um brilhante advogado,
de um homem probo, amazonense, que é o Dr. Édson
Pereira de Souza, membro da Seccional dos advogados no meu Estado, o Amazonas.
Eu quero prestar minhas condolências a toda a
família e registrar, com muito pesar, o falecimento desse
grande amazonense, desse grande advogado.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, acompanho,
aqui do Senado, a tentativa de um entendimento, de
um acordo para a votação do Código Florestal. E espero que a Câmara possa ajustar, o máximo possível,
o Código Florestal Brasileiro, que sai da Câmara para
o Senado.
É evidente que esta Casa tem o compromisso de
fazer com que o Código possa ser uma lei que interprete as contribuições, as preocupações, as reﬂexões
dos pesquisadores, da sociedade civil organizada, dos
Parlamentares que estão trabalhando para o Código
Florestal, do setor produtivo.
E, na condição de Senador do Estado do Amazonas, quero chamar a atenção para a importância de
o Código Florestal ser uma lei que possa tratar, fundamentalmente, com muito respeito e com um olhar
de futuro, a Floresta Amazônica. O Código, que é para
tratar da ﬂoresta, é evidente que trata da água, trata
da produção, trata do Brasil e deve tratar das proposituras que o Brasil tem feito em nível internacional,
principalmente na ONU, dos compromissos com a
questão ambiental.
Aproxima-se a votação, mas há que se registrar
as inquietações, Srª Presidenta, as preocupações de
setores importantes, como – quero chamar a atenção
aqui – da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), que entregou um documento completo, profundo, denso, chamando a atenção para que a
ciência possa contribuir com o Código Florestal.
Há possibilidade de a matéria ser votada hoje, na
Câmara, e tenho aqui minhas preocupações. Espero
que o Relator, o Deputado Aldo Rebelo, que tem uma
história política em São Paulo, no Brasil... Quero dizer que fui companheiro do Deputado Aldo quando ﬁz
parte da diretoria da União Nacional dos Estudantes,
nos anos 1980. Mas há, na proposta do Relator, uma

MAIO14987
2011

Quarta-feira 11

tendência muito forte a ouvir ou a atender um setor
da nossa economia. Por isso é que várias instituições,
várias organizações da sociedade civil têm chamado
a atenção não só do Relator, que tem a responsabilidade de apresentar uma proposta que possa reﬂetir
os saberes, as contribuições nacionais.
Não podemos ter um...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...Código Florestal que precipite, que comprometa a vida no
Brasil, a produção no Brasil, que comprometa a importância da ﬂoresta em pé. Não podemos pensar com
a cabeça do século XIX, não podemos pensar com a
cabeça dos meados do século XX. Precisamos dar a
atenção que o mundo vem dando ao papel da questão climática, à importância ambiental, à importância
de ouvirmos a pesquisa, a ciência, as contribuições,
que podem ser reﬂetidas num código comprometido
com o presente, mas, fundamentalmente, com a vida
do planeta Terra...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
–SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) ... com a
qualidade de vida das pessoas.
Não pode haver vencedor, mas não pode haver
perdedor nessa disputa, nessa discussão, na elaboração do Código Florestal. O Brasil tem biomas diferentes.
Todos com muita importância. Essa lei precisa reﬂetir
os biomas, as contribuições, a realidade brasileira.
E venho aqui, lá da Amazônia, para chamar a
atenção para o fato de que o Brasil precisa olhar de
forma diferente para a ﬂoresta, que é a maior ﬂoresta
do mundo, que é a ﬂoresta tropical, que está na Amazônia. A ﬂoresta é um bem de todos, e o Código Florestal tem que ser comprometido com a ﬂoresta em pé,
e não com a ﬂoresta queimada, derrubada.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
O próximo orador inscrito é o Senador Wilson Santiago, por permuta com o Senador Cícero Lucena.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy; meu
caro Senador Flexa Ribeiro; demais Senadores e Senadoras aqui presentes; proﬁssionais da imprensa;
demais senhores e senhoras, hoje, Srª Presidenta,
Brasília recebe uma grande quantidade de prefeitos,
de representantes municipais. Todos aqui reivindicando ações, benefícios e, além de tudo, compromissos
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desta Casa e do próprio Governo. Também há outras
solicitações não atendidas pelo Governo no que se
refere aos Municípios brasileiros.
Por essa razão, outra vez representantes dos
Municípios de todo o País invadem Brasília, a ﬁm de
exporem suas reivindicações. Esta já é, Srª Presidenta, a 14ª marcha dos Gestores Municipais à Capital
Federal.
Expresso, neste momento, minhas saudações
a todos eles, que já se encontram entre nós. Todos
os Senadores, todas as Senadoras, enﬁm, todos os
que os conhecem e que sabem das necessidades
desses Municípios estão tomando conhecimento do
posicionamento de cada administrador municipal, no
que se refere às reivindicações dos seus respectivos
Municípios.
Minha especial atenção, Srª Presidenta, é dirigida aos gestores paraibanos, já que, como paraibano,
tenho o dever e a obrigação não só de contribuir, mas
digo até de facilitar o trabalho desses gestores, através do exercício parlamentar, como também contribuir
para que eles tenham condições de fazer aquilo que a
população espera de todos os seus representantes.
Conheço bem – e vejo de perto, Srª Presidenta –
as diﬁculdades enfrentadas por todos os Municípios do
meu Estado, em que a maior parte do seu território – a
Paraíba, por exemplo – está encravada na região do
semi-árido, que oferece extremos obstáculos à grande
parte das atividades econômicas existentes no Estado,
também se estendendo por todo o País.
Sabemos, Srª Presidenta, que as diﬁculdades
do Nordeste e, em especial, as dos Municípios, que
lá são encravados no semi-árido brasileiro, são, de
fato, maiores do que as dos demais Estados e Municípios brasileiros. Por várias razões: lá, ainda perdura
o maior índice de mortalidade infantil, os maiores índices de desemprego, os maiores índices de Doença
de Chagas e a menor densidade pluviométrica – onde
chove menos.
Portanto, as sucessivas secas, a cada ano e a
cada período, têm diﬁcultado não só a recuperação
econômica como também a vida da grande maioria da
população daquela região e daquele Estado.
Registro, para bem da verdade, que houve tempo
em que os representantes enfrentaram sérias diﬁculdades na realização de suas marchas a Brasília. Todos
nós sabemos que, quando se iniciaram as primeiras
marchas desses Municípios, desses prefeitos a Brasília, através de seus representantes, encontraram os
mesmos muitas diﬁculdades em ser recebidos pelo
próprio Governo.
V. Exª, como Prefeita de São Paulo, à época, sabe
das diﬁculdades que teve para representar sua cidade,
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São Paulo, a mais poderosa deste País. Mas, mesmo
assim, encontrou diﬁculdade dentro do movimento municipalista, no sentido de obter respostas para projetos
reivindicados por sua própria população.
Se V. Exª, como representante de São Paulo, teve
essas diﬁculdades, imagine aqueles representantes
municipais das cidades pobres, pequenas, do interior
da Paraíba, do interior do Nordeste e do interior de outros Estados da Federação, quando não encontravam
pelo menos receptividade e atenção para recebimento
e encaminhamento dos seus pleitos! Pleitos esses justos em defesa dos seus respectivos munícipes.
Entretanto, convém assinalar que, de 2003 aos
dias de hoje, mudou muito a recepção oferecida pelo
Governo Federal às marchas municipais. Temos que
reconhecer isso, Srª Presidenta. E é necessário, Senador Flexa Ribeiro, que todos nós tenhamos condições de registrar nesta Casa – ou em qualquer uma
das oportunidades ou dos encontros, Senadora Ana
Amelia, que tenhamos, ou que testemunhamos ou dos
quais vamos participar –, temos o dever e a obrigação
de reconhecer que, a partir de 2003, foi exatamente
o período em que a recepção aos prefeitos, aos seus
pleitos, a atenção às reivindicações dos seus munícipes
foram, de fato, pelo menos respeitadas e encaminhadas. Num momento seguinte, os prefeitos encontravam
uma solução, ou, pelo menos, tinham condição de dar
satisfação à sua população.
Isso ﬁcou conhecido, Srª Presidenta, no início
do governo do Presidente Lula. Todos sabemos que o
Presidente, naquele instante, que aqui já estava... Eu,
particularmente, testemunhei muito isto: o movimento
dos Municípios brasileiros por meio dos seus representantes, das suas entidades representativas, como a
Confederação Nacional dos Municípios, a Associação
dos Municípios do Estado. Foi quando, naquele tempo,
ainda como Deputado Federal, testemunhei, a partir
de 2003, a atenção do governo no que se referia a recepcionar esses representantes municipais. E, a partir
de então, dá-se prosseguimento aos seus pleitos e às
suas reivindicações, sendo que esse tratamento melhor
tem prosseguimento agora, com certeza, ainda no atual
Governo. Da mesma forma como acontecia durante o
Governo imediatamente anterior, também neste ano
a Presidente Dilma marcou presença no encontro do
municipalismo brasileiro.
Temos, Senadora Ana Amelia, de parabenizar
a Presidenta da República, porque o exemplo está
sendo dado com aquilo que, anteriormente, era feito
pelo Presidente Lula: receber os prefeitos de todos os
Municípios brasileiros. Mesmo agrupados em mais de
dois mil, três mil, cinco mil, recebeu-os e deu satisfação às suas reivindicações.
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Da mesma forma, a Presidenta Dilma, hoje a
partir das 17 horas, no encontro dos prefeitos, recebe
as representações de todos os Municípios brasileiros,
que estão em Brasília – mais de dois mil prefeitos e
mais de cinco mil representantes. Os prefeitos que aqui
não puderam estar mandaram representantes, mas já
está registrada a presença de mais de dois mil prefeitos
aqui na Capital Federal. Com efeito, logo após as 17
horas, nós testemunharemos a Chefe da Nação atender à Confederação Nacional dos Municípios e, assim
como fazia Lula, levar sua mensagem diretamente aos
dirigentes municipais, deixando clara a intenção do
Governo de continuar mantendo um relacionamento
estreito com os Municípios brasileiros.
Considero, Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, da maior relevância e importância política a presença da Presidenta Dilma na marcha desses Municípios. As prefeituras são as células político-administrativas do País, exatamente onde existe a mais
estreita ligação entre Estado e povo. Não há nenhum
representante do Estado brasileiro que tenha um relacionamento tão forte com a população quanto os
gestores municipais.
Senadora Ana Amelia, Senador Aécio, Senador
Eunício Oliveira, Senador Borges, Flexa, enﬁm, todos
que aqui estão, não podemos deixar de levar em consideração e também de reconhecer a ligação direta
que tem o prefeito com sua população.
Então, nada mais justo, nada mais correto, nada
expressa maior lealdade para com a população do que
o administrador reivindicar aquilo que seus munícipes
desejam de qualquer governo, seja do governo estadual, seja do governo federal.
Apesar de meu tempo se estar exaurindo, concedo um aparte a V. Exª, Senadora Ana Amelia. Acredito,
porém, que a Presidenta será tolerante e irá permitir
que tenhamos condições de ouvir as suas palavras,
que não só engrandecem esta Casa, mas fortalecem
este Parlamento. As palavra de V. Exª enriquecem
não só o nosso pronunciamento, mas o de qualquer
um de nossos companheiros que comparecem a esta
tribuna.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Muito obrigada, Senador Wilson Santiago.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora, um momentinho. Peço desculpas
por interrompê-la, mas é que gostaria de registrar que
os meninos e meninas alunos do 5º ano do Centro de
Ensino Fundamental nº 1 de Brazlândia estiveram conosco até agora.
Quero dizer-lhes que são muito bem-vindos.
Com a palavra, o Senador Wilson Santiago, que
delegou a palavra à Senadora Ana Amelia.
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Senador, V. Exª dispõe de dois minutos para encerrar o seu pronunciamento.
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
dizer-lhe, Senador Wilson Santiago, ao agradecer-lhe
as referências, que a nossa Presidenta Marta Suplicy
sabe muito bem das dores que sofrem os administradores municipais, porque comandou a maior cidade
de nosso País como Prefeita de São Paulo. Portanto,
esse tema deve ser também muito caro à Senadora
Marta Suplicy, que está presidindo esta sessão. Queria
dizer-lhe que me somo às suas palavras em relação
à importância desse tema por ocasião da 14ª Marcha
dos Prefeitos à Brasília. Num sistema federativo decente, equilibrado, isso não estaria acontecendo. No
fundo, no fundo, os prefeitos vêm de chapéu na mão
para pedir, aqui, aquilo que deveriam ter de direito
numa federação com equilíbrio entre União, Estados
e Municípios. Hoje, a União é a prima rica, os Estados são os primos remediados e os Municípios, os
primos pobres da Federação. Enquanto persistir essa
situação, ﬁcaremos, aqui, fazendo discursos e defendendo a revisão do pacto federativo, e os coitados dos
prefeitos continuarão tendo de percorrer milhares de
quilômetros para chegar a Brasília e conseguir restos
a pagar e liberação de verbas. Eles fazem as obras e
ﬁcam pendurados no pincel. Nós temos de encontrar
uma saída para esse gravíssimo problema. Acho que
esta legislatura tem esse compromisso com o municipalismo, meu caro Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço, Senadora Ana Amelia, as palavras de V.
Exª .
Peço somente dois minutos à nossa Presidente
Marta para concluir o meu posicionamento e pedir que
registre, nos Anais desta Casa, todo o restante do meu
discurso, que, com certeza, não somente fortalecerá
aquilo de que todos já temos conhecimento, que são
as reivindicações dos Municípios brasileiros nesta 14ª
Marcha, como também os números que cada Município,
cada Estado e cada região brasileira tem comprovado
com relação à participação no bolo total dos recursos
públicos da Nação.
Portanto, encerro estas breves palavras, Srª Presidente, a respeito dessa 14º Marcha de Prefeitos a
Brasília, com esse apelo e o reconhecimento a todos
aqueles que contribuem para o engrandecimento dos
Municípios brasileiros com ações, com atenção e com
objetivos que atendem ao desejo da maioria da população desses Municípios.
Agradeço, Srª Presidente, e peço a V. Exª que
publique, repito, aquilo que escrevi e que eu gostaria
que ﬁcasse registrado nos Anais da Casa.
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Muito obrigado a V. Exª pela tolerância. Se Deus
quiser, em breve, voltaremos a debater esse assunto
tão importante para a sobrevivência dos Municípios
brasileiros, como também para o bom relacionamento...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Fora do microfone.) – ... entre Governo, Municípios e
a própria Nação.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB − PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, falo nesta tarde sobre a
14ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
Outra vez prefeitos de todo o país
ís invadem Brasília a ﬁm de exporem suas reivindicações. Esta já é a
14ª Marcha dos gestores municipais à Capital Federal.
Expresso neste momento minhas saudações a todos
os prefeitos brasileiros, que já se encontram entre
nós. Minha especial saudação é dirigida aos prefeitos
paraibanos, de quem eu conheço bem as diﬁculdades
enfrentadas, num estado em que a maior parte de seu
território está encravada na região do semiárido, que
oferece extremos obstáculos a todo o tipo de atividade
econômica.
Registro, para bem da verdade, que houve tempo
em que os prefeitos enfrentaram sérias diﬁculdades
na realização de suas marchas a Brasília. Entretanto,
convém assinalar que de 2003 aos dias de hoje mudou muito a recepção oferecida pelo governo federal
às marchas municipais. O que coincide com o início
do governo Lula. Sendo que esse tratamento melhor
tem prosseguimento no atual governo.
Tanto assim, que, da mesma forma que acontecia durante o governo imediatamente anterior, também
este ano, a presidenta Dilma Roussefff marcou presença no encontro dos prefeitos. Com efeito, logo mais, às
17 horas, a chefe da Nação atende a Confederação
Nacional dos Municípios, e, assim como fazia Lula,
vai levar sua mensagem diretamente aos dirigentes
municipais, deixando clara a intenção do governo em
continuar mantendo um relacionamento estreito com
os municípios.
Considero da mais elevada importância política
a presença da presidenta Dilma Rousseff na Marcha
dos Prefeitos. As prefeituras são as células políticoadministrativas do país, exatamente onde existe a mais
estreita ligação entre Estado e povo. Não há nenhum
representante do Estado brasileiro que tenha um relacionamento tão forte com a população quanto os prefeitos. As mais básicas atenções reclamadas pelo povo
são encaminhadas diretamente aos prefeitos.
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Este ano, nesta 14ªª Marcha, os prefeitos reivindicam solução para alguns problemas que continuam
atormentando a vida dos gestores municipais. Desta
vez, segundo cálculos da CNM, estarão em Brasília
perto de 5.000 representantes dos municípios, e, entre
eles, 2.300 prefeitos. Na pauta, com relação ao Planalto, os apelos serão para esclarecer entre os valores
prometidos em repasse, quanto e quando serão recebidos – no chamado “restos a pagar” de convênios
entre 2007 e 2009.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
com relação a esse tema especíﬁco, é importante que
o governo encontre um denominador comum que procure atender os prefeitos. Como é do conhecimento
geral, muitas dessas obras são extremamente signiﬁcativas aos municípios e já fazem parte das certezas
alimentadas por gestores e pela população, por conta
dos convênios assinados devidamente com o governo
federal. A interrupção provoca um prejuízo enorme
tanto à população diretamente interessada quanto ao
próprio Estado de quem as prefeituras são representantes. Portanto, o prejuízo é geral e o não repasse dos
“restos a pagar” acaba penalizando a todos.
De nossa parte, vale dizer, da parte dos congressistas, creio que deva haver sensibilidade para
o atendimento de duas solicitações importantes que
estão sendo feitas pelos prefeitos. A primeira delas,
diz respeito à regulamentação da Emenda 29, que
estabelece a participação de cada um dos entes federados, isto é, União, Estados e Municípios, nos gastos com a Saúde. Da forma como esses gastos são
distribuídos atualmente, o ônus acaba sendo descarregado praticamente nos ombros dos municípios, o
que não é correto.
Outro dos pedidos feito pelos prefeitos reunidos
na 14ªª Marcha é sobre a derrubada do veto presidencial que impediu a distribuição igualitária dos royalties do pré-sal com estados e municípios brasileiros.
No momento da discussão a respeito, ainda quando
desempenhava a função de deputado federal, a minha
posição foi exatamente favorável a essa distribuição
igualitária. Não entendo porque os recursos provenientes de uma fonte de riqueza tão importante como
é o pré-sal não venha a atender às necessidades de
todo o país.
Neste particular, é necessário que o Congresso
Nacional atente para as diﬁculdades vividas pelas prefeituras brasileiras, principalmente as mais pobres. Com
a distribuição igualitária dos recursos do pré-sal, estimase que a arrecadação dos Estados e dos municípios
ﬁcaria em torno de R$ 25 bilhões somente neste ano.
Apenas para os municípios, pelos critérios do FPM
(Fundo de Participação dos Municípios), os recursos
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que seriam compartilhados pelas prefeituras de todo o
país estariam avaliados em cerca R$ 8 bilhões.
Portanto, encerro essas breves palavras de saudação à 14ª Marcha dos Prefeitos a Brasília com um
sentimento misto de reconhecimento e de esperança.
Reconhecimento, volto a dizer, pela recepção oferecida,
mais uma vez, pelo governo federal, aos prefeitos. E
esperança na sensibilidade da presidenta Dilma Rousseff e do Congresso Nacional às reivindicações dos
prefeitos. Tudo para o bem de toda a Nação brasileira,
e do bem estar do seu povo independentemente da
região em que vive e trabalha.
Muito Obrigado Sr. Presidente.
Muito Obrigado pela atenção, Srªs Senadoras e
Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago.
O discurso de V. Exª será transcrito, de acordo
com o Regimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Presidenta, creio que já chegou à mesa a minha indicação para falar pela Liderança do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Mas quero me inscrever para após a Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Anotarei aqui, Senador Mozarildo.
Quero, também, saudar os estudantes de Direito
da Faculdade de Americana, de Redenção, São Paulo,
meu Estado. Bem-vindos.
Agora, com a palavra, para uma comunicação
inadiável, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª Senadora Presidenta Marta Suplicy, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, venho à tribuna, nesta tarde, para
tratar de um assunto da maior relevância para o Brasil
e, em especial, para o meu Estado do Pará e para o
Estado do Senador Aécio Neves, Minas Gerais.
Tratarei da questão do marco regulatório da mineração e, em especial, dos royalties, ou melhor, da
contribuição ﬁnanceira pela exploração dos minérios,
da CFEM.
O Ministro das Minas e Energia é o nosso companheiro Senador Edison Lobão. Ainda na legislatura
passada, quando estive em audiência com o Ministro,
pedi a ele que iniciássemos uma discussão na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal sobre o
novo marco regulatório que estava em discussão no
âmbito do Executivo. Ele pediu que só iniciássemos
essa discussão quando o novo texto já estivesse mais
consolidado no âmbito do governo, e isso ocorreria no

MAIO14991
2011

Quarta-feira 11

ﬁnal da legislatura passada ou no início desta legislatura. Nós já estamos no mês de maio e ainda não
nos foi encaminhado, pelo Executivo, o novo marco
regulatório. Também não nos foi encaminhada a nova
legislação sobre a CFEM.
Não há mais como esperar esse encaminhamento.
Quero pedir ao Ministro Edison Lobão, Senador
Aécio, que iniciemos a discussão sobre o novo marco
regulatório da mineração nas comissões do Senado
Federal. Faço isso devido às notícias que estão sendo dadas pela imprensa a respeito dos resultados das
mineradoras e dos impactos que são absorvidos pelos
Estados que dependem disso.
Não é o caso de Minas, graças a Deus, aos mineiros e a V. Exª, que governou com grande competência o Estado de Minas Gerais nos últimos oito anos,
mas o meu Estado do Pará, que tem sua economia
basicamente voltada para a exportação de produtos
primários – no caso, os minérios –, padece, lamentavelmente, com a exportação que não é compensada
pela Lei Kandir, pela isenção do ICMS.
Então, nós ouvimos a Vale se vangloriar de ter
tido um aumento, um incremento no seu lucro da ordem
de 325,6%, nesse primeiro trimestre de 2011, tendo
um lucro de R$11.291 bilhões. O que isso representa para os Estados mineradores? Praticamente nada;
o aumento da miséria dos Municípios e dos Estados
mineradores. Por quê? Porque o resultado da CFEM,
ou seja, aquilo que é destinado aos Estados mineradores é muito pouco em relação à política dos impostos
deixados pela mineração.
Apresentei um projeto, Presidenta Marta Suplicy,
o PLS nº 01, de 2011, que propõe a mudança na base
de cálculo, Senadora Eunice, da CFEM da mineração,
que, atualmente, é feita pelo valor líquido da exportação do minério, para o valor bruto, como é no caso do
petróleo. Por quê? Porque o valor líquido suscita uma
série de dúvidas em relação ao que é abatido da base
do cálculo da CEFM, e leva ao contencioso junto às
mineradoras – não só a Vale, reﬁro-me à Vale porque
é a maior mineradora do Brasil e a segunda do mundo – a suscitarem dúvida. Agora mesmo, a Imprensa
divulga, Senador Aécio...
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não, Senador Aécio, com muito prazer.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Apenas para contribuir e dar a ênfase necessária ao tema
absolutamente importante e relevante que V. Exª traz
hoje ao plenário do Senado Federal. Não se trata apenas, Senador Flexa, de algo do interesse do Estado
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do Pará, que tem V. Exª a representá-lo aqui, de forma competente e preparada de sempre, ou do Estado
de Minas Gerais, trata-se de interesses do Brasil. O
projeto de V. Exª, sobre o qual já tive a oportunidade
de me manifestar, corrige uma distorção histórica em
relação à compensação ﬁnanceira pela exploração de
recursos minerais. O Governo Federal, como disse V.
Exª, já teve o tempo absolutamente necessário para
enviar proposta de um novo marco regulatório para
o setor. Senador Flexa, eu era Governador de Minas
Gerais quando participei, por solicitação do então
Ministro Edison Lobão, da construção desse marco,
inclusive levamos algumas contribuições de empresários, enﬁm, de homens públicos mineiros, de técnicos
do setor, portanto, assim como V. Exª, acho que está
mais do que na hora de iniciarmos essa discussão
nesta Casa. É importante. Caso isso não vier do Poder Executivo, que venha pela ação de Parlamentares
preparados, conhecedores do tema como V. Exª. Não
teremos apenas o apoio de Minas e do Pará. Tenho
a certeza de que esta Casa se sensibilizará para que
possamos dar um tratamento isonômico àquilo que se
extrai ou aos royalties distribuídos pela exploração
do petróleo e também àquilo que é extraído mineralmente pelo País inteiro em todas as suas atividades.
Não só as alíquotas são diferentes, mas o conceito
fundamental, que V. Exª corrige, do rateio líquido pelo
bruto é essencial –
(Interrupção do som.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – concluo, Presidenta Marta – para termos esses Estados
ressarcidos, em decorrência das consequências, muitas delas perversas, que ﬁcam em nosso solo. V. Exª
está de parabéns ao trazer à atenção desta Casa um
tema de tamanha relevância.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço, Senador Aécio, o aparte de V. Exª, que
enriquece o pronunciamento que faço, e mostra a necessidade, eu diria, emergencial de o Senado Federal
abrir o debate sobre uma questão que aﬂige a todos
os Estados mineradores.
Presidenta Marta Suplicy, o ex-Presidente da
Vale, Roger Agnelli, fez uma declaração na revista
Época desta semana, que nos deixa preocupados. É
necessário que haja um esclarecimento por parte da
própria Vale. Ele denuncia algo muito grave. Em carta
encaminhada à Presidenta Dilma, ele denuncia que
há desvios, por parte da Prefeitura de Parauapebas,
que é comandada pelo Prefeito Darci Lermen, do PT,
de recursos da CFEM, pagos pela Vale, da ordem de
R$700 a R$800 milhões, por intermediação de empresas indicadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa
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denúncia, feita por carta pelo ex-Presidente da Vale,
Roger Agnelli à Presidenta Dilma Rousseff, cuja cópia a revista Época faz divulgar em sua edição desta
semana, merece, por parte do Governo, todos os esclarecimentos necessários.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Sr. Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Então, eu pediria, e farei isso na Comissão de Controle e
Fiscalização do Senado Federal, para que possamos,
por meio da Comissão do Senado Federal, ter acesso
a essas denúncias feitas pelo ex-Presidente da Vale,
Senador Pedro Taques, para veriﬁcar o uso desses
recursos, não só na Prefeitura de Parauapebas, mas
em todas as prefeituras do Brasil que têm – no caso,
Parauapebas é a maior Prefeitura...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.
Fora do microfone) – ...a receber CFEM no Estado
do Pará.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, favor concluir, porque já terminou o
seu tempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...as
prefeituras de outros Estados, principalmente aquelas
que recebem royalties de petróleo, que são valores
vultosos e que tem de o controle da sociedade.
Eram essas as informações que eu queria trazer
à tribuna do Senado na tarde de hoje, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro.
Passo a Presidência da Casa ao Senador Wilson Santiago para fazer o meu pronunciamento como
oradora inscrita.
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 Suplicy.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caros Senadores e Senadoras, você que está nos
escutando em casa, este é o momento em que quero
falar da semana que passou e da votação histórica,
que todos presenciamos no Supremo Tribunal, equiparando as relações homoafetivas às relações heterossexuais.
O julgamento e as palavras dos Ministros foram
não só contundentes em relação à constitucionalidade, mas muito também com palavras que vão além
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do formal, além de um voto frio. Foram palavras muito
carinhosas, que falaram de felicidade, falaram de cidadania, falaram de amor, falaram de respeito à vida.
Isso tudo me remeteu há 16 anos, quando ﬁzemos o
primeiro projeto – aliás, foi o primeiro, depois vieram
outros, mas até agora nenhum foi votado – no Congresso Nacional como Deputada Federal. Faz 16 anos;
levamos 16 anos para regularizar uma situação em que
hoje o Supremo se declarou absolutamente, tranquilamente favorável e constitucionalmente a favor.
Lembrei-me, em uma das sessões, quando se
discutia, na Comissão, a questão, pois foram muitas
audiências públicas, de um depoimento que me veio
à mente. O depoimento muito corajoso do hoje Presidente Nacional da ABGLT, Toni Reis.
Há 16 anos poucos assumiam a sua homossexualidade, poucos tinham coragem de discutir a sua
homossexualidade. E Toni Reis se fez presente e fez
um depoimento muito duro e sofrido ao explicar que,
quando criança, ele não sabia o que era aquilo, mas
ele percebia que ele era diferente. Sendo de uma cidade do interior do Brasil, contou à sua mãe – de uma
família muito grande de irmãos – o que estava acontecendo. Então, sua mãe foi à igreja que freqüentavam,
e houve a indicação para que ﬁzessem uma novena,
às sextas-feiras, durante um ano. A novena foi feita
para que ele mudasse; mas ele não mudou. A mãe,
então, preocupada, e toda a família participando da
questão, partiram para outras religiões: evangélicos,
depois para as afro-brasileiras, foram para todas. Ele
contava detalhes – eu não me lembro de todos os
detalhes, lembro-me da contundência daquele depoimento. Os anos foram passando, e ele achando que
era um doente, até que, em uma das conversas, um
vizinho disse que, se ele tomasse colostro de égua, ele
sararia deﬁnitivamente daquela doença. E lá se foi. E
ele lembrou o gosto que tinha aquilo. Claro que nada
aconteceu. Passados muitos anos, já no ﬁnal da sua
adolescência, foi para a cidade, onde percebeu que
aquilo talvez não fosse doença, como a sua família
sempre achou. Com o tempo, foi morar em Londres e,
lá, percebeu que aquilo não era doença, aquilo era um
comportamento diferente, e ele conhecia aquele comportamento desde a mais tenra idade, quatro, cinco,
seis, sete, oito anos. Então, lá, ele conheceu um parceiro, Harry, que veio com ele para o Brasil. Lembro de
que, naquele momento, como foi difícil a tentativa para
o parceiro ﬁcar no Brasil, porque não havia nenhuma
possibilidade de união. Até cogitou-se de o parceiro
casar-se com a mãe do próprio Toni, que era viúva.
Depois, conseguiu-se, de outra forma, uma solução,
com um emprego. Passaram-se 16 anos. E ontem, vi,
com muita alegria, estampada na Folha de S.Paulo,
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uma foto, dizendo que os dois foram os primeiros a
registrarem a sua união estável em cartório.
Agora, quem não vive a situação olha e acha
bom: registraram, estão felizes. Mas quem acompanhou dezesseis anos de uma luta e viu o que essas
pessoas passaram...
Aqui eu quero render um tributo a todos esses
militantes, mas especialmente ao Toni Reis, porque foi
preciso muita coragem naquele momento. Nós tínhamos
um Deputado, Severino Cavalcanti, que fez perguntas
absolutamente grosseiras, indelicadas, constrangedoras. Foi muito difícil passar por aquilo. Eu diria que foi
uma verdadeira tortura naquela Câmara. E ele se expôs. Não só se expôs, mas cada vez mais se engajou
no movimento. Milhares dessas pessoas, desses militantes foram atrás, conversaram, tentaram explicar a
situação a suas famílias, aos juízes, aos magistrados.
E ﬁzeram a Parada Gay, que hoje tem 2 milhões de
seguidores em São Paulo. Hoje há parada gay em todos
os Estados brasileiros e é uma forma de se colocar a
questão que até pouco tempo foi ignorada.
Os votos dos Ministros do Supremo, na semana que passou, realmente foram uma lição não só de
cidadania, mas de humanidade. Quero ler alguns votos. Se der tempo, lerei de todos; se não, apenas dos
primeiros que tenho aqui.
Começo por um pedacinho do voto do Ministro
Ayres Britto, que reconheceu a relação entre pessoas
do mesmo sexo como entidade familiar. Foi o primeiro voto favorável. Pelo voto do Ministro, os casais homossexuais teriam direito a se casar, poderiam adotar
ﬁlhos e registrá-los em seus nomes, deixar herança
para o companheiro, incluí-lo como dependente nas
declarações de Imposto de Renda e no plano de saúde.
Dentre as razões para a decisão, Britto lembrou que a
Constituição veda o preconceito em razão do sexo das
pessoas: “Aqui o reino é da igualdade absoluta, pois
não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se
os homoafetivos ganham. Essa dedução, essa conclusão não se coloca”.
Voto do Ministro Luiz Fux, que acompanhou o
voto do Relator: “Por que o homossexual não pode
constituir uma família? Por força de duas questões
que são abominadas pela Constituição: a intolerância
e o preconceito.” “O conceito de família só tem validade quando comporta a dignidade das pessoas que a
compõem.” “O tratamento hoje dado a gays e lésbicas
é como se fossem seres menores e desprezíveis.” “É
uma conquista emancipatória dos homoafetivos de algo
que está explícito na Constituição.” “A união homoafetiva
já é uma realidade, a ponto de permitir que parceiros
do mesmo sexo recebam benefícios previdenciários,
por exemplo.” “Se a sociedade evoluiu, o Direito evolui

MAIO 2011
14994

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e a Suprema Corte evolui junto. Esse momento é uma
ousadia judicial, uma travessia. É hora da travessia. Se
não ousarmos fazê-la, ﬁcaremos para a eternidade à
margem de nós mesmos. Isso é mais do que um projeto de vida. É um projeto de felicidade. Acompanho
integralmente [o voto do relator].”
A Ministra Cármen Lúcia foi a terceira a votar.
Para ela, a Constituição abomina qualquer tipo de
preconceito. “A discriminação é repudiada no sistema
constitucional vigente.” “Aqueles que fazem escolha
pela união homoafetiva não podem ser desigualados
em sua cidadania.”
O Ministro Lewandowski: “O Estado precisa colocar sob seu amparo as famílias homoafetivas, conferindo-lhes os mesmos direitos da união estável heterossexual.”
O Ministro Joaquim Barbosa: “Dignidade humana
é a noção de que todos, sem exceção, têm direito a
uma igual consideração.” De acordo com ele, “a Constituição estabelece, de forma cristalina, o objetivo de
promover a justiça social e a igualdade de tratamento
entre os cidadãos.” “Cumpre a esta Corte buscar impedir o sufocamento e o desprezo das minorias por
conta das maiorias estabelecidas.”
O Ministro Gilmar Mendes: “Sou um crítico muito ferrenho dessa coisa de se portar como legislador.
Aqui não há nenhuma dúvida de que o tribunal está
assumindo um papel [de legislar], ainda que provisoriamente. Essa matéria deveria ser regulada por normas
do Congresso Nacional.”
A Ministra Ellen Gracie: “O Supremo está reparando anos de intolerância e discriminação e a importância de uma sociedade entre iguais.”
O Ministro Marco Aurélio: “A evolução social fez
do ‘Direito de Família’ o ‘Direito das Famílias’, e este
abrange as uniões homoafetivas.” O Ministro também
disse que o Estado existe para auxiliar indivíduos a
realizar seus projetos de vida, incluindo os que têm
atração pelo mesmo sexo.
O Ministro Celso de Mello deu o 9º voto favorável. “Toda pessoa tem o direito de constituir família,
independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.”
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora?
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Meu
tempo esgotou, Senador, a não ser que o Presidente
Wilson Santiago permita.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Mais um minuto para V. Exª ouvir o
Senador Suplicy.
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
cumprimentá-la porque V. Exª foi pioneira na apresentação de projeto, quando Deputada Federal, sobre aquilo
que agora veio a ser reconhecido pela unanimidade de
todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme as palavras que V. Exª destaca. Uma a uma, as
Ministras tão bem reconheceram o direito que V. Exª
colocou em projeto de lei e que, por razões, às vezes,
difíceis de compreender, não havia sido votado até
hoje. Meus parabéns a V. Exª.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para concluir, o voto do Ministro Celso de Mello: “Não
existem razões de peso suﬁciente que justiﬁquem discriminação no que tange às uniões estáveis.”
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – “Pelo
contrário, pela Constituição, há a valorização do afeto,
do amor, da solidariedade. Não há razão algum para
exclusão da união homoafetiva.”
O Ministro Peluso: “O Poder Legislativo, a partir
de hoje, tem que se expor e regulamentar essa equiparação com a união estável heterossexual.”
Obrigada pelo aparte, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Marta Suplicy.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, pela
Liderança do PMDB. Em seguida, uma permuta da
Senadora Angela Portela com a Senadora Ana Amelia, já que houve a desistência do Senador Cristovam
Buarque.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Senador.
Desculpe-me, Senador Eunício. É muito rápido. É só
para anunciar a presença nesta Casa de companheiros
vereadores do Estado do Paraná. Queria aqui anunciar
a presença do companheiro e Vereador Hélio Alves,
Presidente da Câmara de Ampére; do Vereador Celso Saggiorato, de Ampére; do Antonio da Silva, Presidente da Câmara de Pinhal de São Bento; do Charles
Werner, Presidente da Acamsop-13, a Associação das
Câmaras Municipais, no sudoeste do Paraná; e também os Vereadores Cajuta, Luizinho, Gitica e Mateus,
do Município de Cruz Machado. Sejam bem-vindos a
esta Casa todos os vereadores do meu Estado que
hoje visitam Brasília e o Congresso Nacional.
Muito obrigada.
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Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, 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) – Com a palavra o Senador Eunício Oliveira, pela
Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, ocupei esta tribuna para falar dos problemas
vividos pelos administradores municipais do meu País.
E aproveito agora para renovar a minha saudação e
desejar boa sorte aos integrantes da Décima Quarta
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que terá
início no ﬁnal da tarde de hoje.
São questões urgentes e relevantes, que merecem a atenção de nós Congressistas e do Governo
Federal. Uma delas, Srª Presidenta, diz respeito à
solução dada pelo Governo Federal para os restos a
pagar de convênios com Municípios brasileiros feitos
entre 2007 e 2009.
Como todos devem se lembrar, no dia 29 de abril,
o Governo publicou no Diário Oﬁcial da União um
decreto que cancelou os restos a pagar de convênios
ﬁrmados com os Municípios brasileiros em que as obras
não tenham sido iniciadas ou contratadas até aquela
data, no caso dos valores inscritos em 2007 e 2008.
No caso dos valores inscritos em 2009, os prefeitos só terão conﬁrmados os restos a pagar das obras
iniciadas ou contratadas até dia 30 de junho deste
ano. Este prazo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é extremamente exíguo e ameaça vários projetos
nas pequenas cidades brasileiras. Se isso acontecer,
quem terá grandes prejuízos será a população desses
Municípios.
As pessoas, Senadora Ana Amelia, não vivem
na Federação; as pessoas não vivem nos Estados. As
pessoas vivem nos Municípios em que elas nasceram.
Por isso, essas pequenas cidades serão extremamente prejudicadas e principalmente nas regiões menos
favorecidas deste Pais, como é o caso do Nordeste
brasileiro, especialmente do meu querido Ceará.
Pelos cálculos da confederação Nacional dos
Municípios, até R$1,3 bilhão pode ser cancelado e
não repassado pelo Governo Federal às prefeituras,
que vivem com o pires nas mãos aqui nesta Capital
Federal.
A entidade divulgou também uma pesquisa que
abrange mais de nove mil dos 22 mil convênios assinados entre o Governo Federal e as prefeituras brasileiras.

MAIO14995
2011

Quarta-feira 11

Esses nove mil constam como “não-processados” nos
sistemas de repasse do Executivo.
E, nesse levantamento, a Confederação mostra
que até 9,1% dos convênios tiveram obras iniciadas
pelo menos parcialmente e, portanto, não deveriam ter
seus repasses cancelados.
Nós sabemos que uma das prioridades dos prefeitos – na tarde de hoje, quando terão um encontro, na
abertura, em que estará presente a Presidenta Dilma
– é reivindicar a prorrogação do decerto, para que haja
tempo para o maior número de obras serem iniciadas
e, assim, o dinheiro ser recebido pelos municípios.
Para o prefeito e para nós, que anunciamos esses benefícios, o empenho feito é um compromisso
assumido, e não podemos voltar atrás. Por isso, outra
questão que igualmente considero crucial diz respeito ao veto presidencial. O Senador Pedro Taques, há
poucos dias, na Comissão de Constituição e Justiça
levantava a questão dos vetos presidenciais, e aquela
Comissão tomou a iniciativa de encaminhar ao Presidente desta Casa um dos itens que vejo como crucial
também e que diz respeito ao veto presidencial, que
é a distribuição dos royalties de petróleo sobre a exploração em todos os Estados brasileiros.
Isso, Srª Presidente, acrescentaria...
(Interrupção do som.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Já concluo, Srª Presidente.
Isso acrescentaria aos cofres das prefeituras
cerca de R$8 bilhões ao ano. Uma batalha que, tenho
certeza, será difícil, mas a que também quero deixar
bem claro nosso apoio.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª pela tolerância.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Eunício Oliveira.
Com a palavra a Senadora Ana Amelia, em permuta com a Senadora Angela Portela, como oradora
inscrita, pelo prazo regimental.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado, quero, antes de mais nada, endossar as palavras do Líder do PMDB, Eunício Oliveira, a respeito da
questão que é recorrente no plenário desta Casa não
apenas hoje, mas praticamente todos os dias, e que diz
respeito ao pacto federativo e a esses restos a pagar,
que tanto sacrifício tem representado para os pequenos municípios, Senador Eunício Oliveira, até porque
muitos ﬁcaram em uma situação extremamente complicada, correndo o risco de fechamento de empresas
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que forneciam às prefeituras. E agora, aguardando o
pagamento que não chegou, com a não liberação da
verba correspondente pela Caixa Econômica Federal,
alguns deles tiveram que recorrer à Justiça, causando uma insegurança jurídica total e uma instabilidade
administrativa para essas prefeituras, que ﬁcam com
diﬁculdade de convivência com seus fornecedores.
Então, endosso seu pronunciamento a respeito
das necessidades e do papel que nós aqui no Senado
teremos que enfrentar com relação à questão federativa. Muito obrigada, Senador Eunício Oliveira.
Eu queria dizer que a Prefeita Gilda Maria Kirsch,
do pequeno Município de Parobé, no vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul, que ﬁca a setenta quilômetros da capital, Porto Alegre, está aqui engrossando a
marcha dos prefeitos, mas com um peso nos ombros,
Senador Aécio – o senhor que tem uma emenda importantíssima de interesse dos municípios e dos Estados
–, com um peso muito violento nas costas. Ontem, no
Município dela Parobé, encerrou as atividades uma
fábrica de cinquenta anos, a da Azaleia. Oitocentos
trabalhadores foram demitidos. Isso representa 30%
da receita da administração municipal, 30% da receita do Município, de uma empresa em uma cidade no
vale do Paranhana, cuja atividade do setor coureiro
calçadista é predominante.
O que signiﬁca isso? Signiﬁca que o processo de
desindustrialização começou, seja pela via da guerra
ﬁscal, que está instalada no País... Essa empresa mesmo, que saiu do Rio Grande do Sul e tinha esses 800
empregados da unidade de Parobé, era apenas a menor
unidade de uma fábrica que tem 44 mil trabalhadores
espalhados por fábricas na região Nordeste do País.
Nem se discute a questão da guerra ﬁscal, que agora
é tema de um debate que traz o Senador Romero Jucá
a esta Casa, mas é a questão da desindustrialização
provocada por problemas sérios decorrentes de uma
falta de competitividade na economia brasileira.
O caso do setor coureiro calçadista é um reﬂexo
dessa falta de competitividade, agravado ainda pelos
problemas do câmbio, de uma política desfavorável à
exportação, com valorização da moeda brasileira. E
também devemos nos referir à concorrência de produtos importados.
No caso do setor coureiro-calçadista, vale lembrar aqui que a OMC deu ao Brasil um ganho de causa
em relação à disputa de calçados esportivos chineses,
aplicando uma sobretaxa de mais de US$13,00 por par.
Isso foi obedecido. Só que os chineses são muito espertos, muito inteligentes em matéria de comércio, há
muitos séculos, e agora mostram essa habilidade. Os
chineses, para não mandarem o calçado diretamente
– por essa determinação da OMC não podem –, es-
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tão triangulando: o calçado feito na China passa pela
Tailândia, passa pela Indonésia, passa por Taiwan e
chega ao Brasil como se fosse desses países, quando, na verdade, o calçado é chinês. Continuando, portanto, a prática de uma concorrência absolutamente
predatória e desleal.
E é preciso que até sobre isso, Srª Presidente,
o Governo brasileiro atue junto à Organização Mundial do Comércio, para impedir que essa triangulação
agrave os problemas da desindustrialização. As prefeituras, os prefeitos municipais das áreas em que essas
indústrias estão instaladas já não sabem mais o que
fazer e a quem recorrer, porque já estão alertando as
autoridades sobre esse problema.
Na região de Horizontina, que é a terra de Gisele
Bündchen – todo mundo sabe que nasceu lá porque é
uma ﬁgura importante, quem não conhece essa modelo
famosa, bonita e inteligente? –, uma empresa de máquinas agrícolas está demitindo 230 funcionários. E o
Prefeito Irineu Colato, do meu partido, que está aqui na
Marcha dos Prefeitos, também vem trazendo a Brasília
suas apreensões sobre o problema grave.
O que está acontecendo com essas indústrias,
Senador Moka, Senador Pedro Taques, Senador Mozarildo? O que está acontecendo é que elas não têm
mais condições competitivas de produzir no Brasil. E
aí se transferem ou para a Argentina, no caso de máquinas agrícolas, ou para a China, no caso dos calçados, ou, na guerra ﬁscal brasileira, para outros Estados que não a região Sul, que cada dia mais perde
competitividade. É câmbio, é logística deﬁciente, e são
exatamente as barreiras comerciais por causa dessa
concorrência predatória, imposta por uma situação
desleal no comércio, provocada, no caso da China,
por essa triangulação.
E as prefeituras, que dependem desses setores, agora vêm aqui reclamar, com toda justiça e legitimidade, o pagamento desses restos a pagar, que o
Governo Federal honre os compromissos assumidos
com as emendas dos parlamentares aprovadas. Empenhado o recurso, só falta a liberação. Que o Governo atenda e olhe com medidas compensatórias para
essas localidades.
É uma situação absolutamente de descontrole
das ﬁnanças públicas municipais, que precisam, não
há dúvida, de uma atenção redobrada do Governo Federal, sob pena de matar a galinha dos ovos de ouro.
Já se falou muito na desindustrialização, Srª Presidente, mas é preciso um olhar muito mais atento e
uma agilidade maior nas medidas de proteção a esses
setores. A Argentina está, com frequência, aumentando
as barreiras protecionistas aos produtos protecionistas
aos produtos brasileiros. Agora, até ameaça devolver
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produtos brasileiros como chocolates, balas e uma série
de outros,.alegando exatamente o não cumprimento
das tais licenças automáticas no câmbio, e uma série
de outras medidas protecionistas, que têm agravado
a situação especialmente daqueles municípios produtores e que estão na área de fronteira.
É uma situação absolutamente inaceitável. Diante
desse quadro, o Governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, precisa, no âmbito
do Mercosul, encontrar uma saída para resolver esse
grave problema. Estamos diante desse dilema e temos
cobrado aqui.
Ainda no caso da Argentina, Senador Wilson
Santiago, o problema é mais grave porque há uma relação de trocas que não tem obedecido a um equilíbrio
razoável. Por que digo isso? Porque a Argentina está
impondo barreiras, mas o Brasil não faz nenhum gesto
no sentido de limitar essa ação que fere os princípios
da relação bilateral no comércio. Por quê? Porque chegam, a cada mês, da Argentina, cem mil toneladas de
arroz, no momento em que o Brasil está comercializando sua safra, Senador Moka. Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná comercializam sua safra de
arroz, e o Governo não está atendendo sequer ao pedido de que se cumpra o preço mínimo determinado
de R$25,00 a saca.
É nessa medida que a situação ﬁca de uma maneira desesperadora para produtores dessa região, que
não sabem como pagar as contas e resolver esse grave
problema, pela leniência do Governo em relação a tomar
uma medida de proteção aos produtores rurais.
Concedo, com prazer, um aparte ao Senador
Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Senadora Ana Amelia, V. Exª traz assuntos de grandes
interesses nacionais, especiﬁcamente para a sua região, o Rio Grande do Sul. Digo a V. Exª e a todos os
que estão me ouvindo: se o Rio Grande do Sul está
com diﬁculdades porque perde uma fábrica, imaginem
o Nordeste.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – A sua
Paraíba.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Imagine bem a Paraíba. Imagine bem o semiárido nordestino, onde existem as piores das mazelas, como falta
de emprego, falta de renda... Enﬁm, tudo isso tem, de
fato, atrapalhado a sobrevivência daquela região. Mas,
no geral, quero dizer a V. Exª que está mais que justiﬁcado, se retornarmos à discussão da reforma tributária.
Teremos, então, condições de corrigir essas distorções
e de procurar equilibrar o Estado brasileiro, fazendo
com que cada região possa colocar em prática aquilo
que tem condições de produzir e de consumir. Portan-
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to, parabenizo V. Exª. E vamos juntos, se Deus quiser,
contribuir para esse sonho que é tão importante para
o bem-estar de todas as regiões do Brasil.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, pela contribuição valiosa, Senador Wilson
Santiago.
Concedo o aparte ao Senador Waldermir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS. Fora
do microfone.) – Senadora Ana Amelia, quero dizer,
rapidamente, que, no caso do arroz, a competição é
extremamente desleal. Se compararmos a carga tributária... As máquinas, por exemplo, que os argentinos
usam são fabricadas no Brasil. A questão tributária,
lá embaixo. De forma que não vejo como competir. E
acho que temos de forçar aqui...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Por favor, Senador, aperte o botão.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Está
apertado. Melhorou? Acho que é boicote...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Boicote, não. Nós queremos ouvi-lo, Senador Motta.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senadora Ana Amelia, no caso do arroz, o nosso produtor
compete de forma absolutamente desleal, por quê? A
carga tributária na Argentina é menos da metade. O
maquinário que eles usam – fabricado no Brasil – e
tudo, tudo, se pegar arame, qualquer tipo... Nós já estivemos na Câmara dos Deputados, na Comissão de
Agricultura, por intermédio do Deputado Luis Carlos
Heinze, aliás, um grande parlamentar do seu Estado,
e mostramos a deslealdade disso. E propusemos, na
época, que também praticássemos a mesma coisa em
relação a produtos argentinos, porque esse enfrentamento tem de ser feito. Não tenho nenhuma diﬁculdade em dizer isso. Eles só entendem dessa forma. Em
relação à carga tributária no País – ainda disse hoje,
lá na Comissão de Assuntos Econômicos –, o Governo
quer começar a falar em reforma tributária, falando de
ICMS. ICMS é o único imposto que os governos têm.
Então temos de discutir é essa a questão maior. De
cada R$100,00 arrecadados nos Municípios – os empregos são gerados nas cidades... De cada R$100,00,
o Governo ﬁca com R$66,00, e os Municípios, com
R$14,00. É essa a perversidade que tem de ser invertida. Na hora em que os Municípios – que ﬁcam com
toda a responsabilidade na saúde, na educação – tiverem uma arrecadação maior, pode ter certeza V. Exª,
essas marchas aqui, em Brasília, vão acabar, porque
aí o dinheiro vai ser-lhes destinado. Primeiro, a ﬁscalização será maior, porque é menor... Segundo, tem-se de privilegiar exatamente o local onde o imposto
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é gerado. As pessoas vivem nos Municípios. Estado e
Governo Federal são ﬁcção.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pela colaboração, Senador Waldemir Moka.
Exatamente nessa medida, todos os Senadores podem
ser considerados Senadores municipalistas, dada a relevância que esse tema tem na discussão da revisão do
pacto federativo. As iniciativas são muito importantes.
Já ﬁz menção à emenda do Senador Aécio Neves, que
trata dessa matéria, mas existem muitas outras iniciativas exatamente com a mesma ﬁnalidade.
Para encerrar, Srª Presidenta Marta Suplicy, gostaria de renovar os cumprimentos pela 14ª Marcha, sob
a liderança do líder municipalista Paulo Ziulkoski, que
traz uma pauta e uma agenda importantíssimas, não
só, de novo, recorrentes à Emenda nº 29 – mais recursos para a saúde, Senador Moka, Senador Mozarildo,
que são médicos e que conhecem bem a matéria –,
mas também à questão do veto aos royalties do présal. Nós somos favoráveis à derrubada desse veto, por
entender que é a forma mais democrática e justa para
repartir o dinheiro de um patrimônio nacional com os
Municípios e com os Estados não produtores.
Agradeço a generosidade de V. Exª e imagino
que isso decorra do fato de ter sido prefeita de uma
cidade e de ter entendido bem os dramas que vivem
os administradores municipais.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Ana Amelia.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 27 de abril, mais de 90%
dos juízes federais brasileiros aderiram à paralisação
coordenada pela Associação dos Juízes Federais do
Brasil.
Ressalte-se, porém, que, apesar da paralisação
daquele dia, os juízes continuaram a julgar casos considerados urgentes, como relaxamentos de prisões ou
autorizações para fornecimentos de remédios ou para
realização de cirurgias médicas.
Nos próximos 90 dias, em nova assembleia, os
quase dois mil juízes federais brasileiros decidem se
fazem outra paralisação, se continuam a trabalhar normalmente ou se entram em greve.
Até então, os magistrados só haviam parado de
trabalhar por um dia, no ano 2000.
Eles fazem três reivindicações. A primeira delas
é a simetria, ou seja, a igualdade de direitos com o
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Ministério Público. O Presidente da Ajufe, Dr. Gabriel
Wedy, diz:
[...] embora a Constituição Federal diga
que existe uma igualdade entre Ministério Público e Judiciário e exista uma decisão do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – de dez
votos contra quatro – em favor da simetria,
essa igualdade ainda não foi implementada
para os juízes federais.
Outra reivindicação da magistratura é a revisão
do teto constitucional. O Presidente da Associação dos
Juízes Federais do Brasil advoga que a Associação
lutou, em 2005, pelo teto constitucional moralizador,
mas que a decisão de que o teto seria revisto anualmente, de acordo com os índices inﬂacionários, não
está sendo cumprida.
Segundo a Ajufe, nos últimos seis anos, os juízes
tiveram apenas um reajuste, em 2009, de 8%. “Não estamos pedindo aumento de salário e sim demandando
que se cumpra o reajuste determinado na Constituição”
– justiﬁca o Presidente da Associação. Pelos cálculos
da Ajufe, se o reajuste for concedido, o salário líquido
do magistrado, em início de carreira, passa de cerca
de R$12 mil para R$13,4 mil.
A terceira reivindicação dos juízes federais é a
criação de uma política de segurança para os magistrados. Casos recentes de violência contra juízes motivaram a categoria a pedir a criação de uma polícia
especializada na segurança de juízes federais.
O Brasil registra inúmeros casos de magistrados
assassinados ou com a vida ameaçada devido a retaliações do crime organizado à atuação dos juízes em
processos penais. A resposta a essa reivindicação foi
dada, em parte, pelo Plenário do Senado, já que, no
dia da paralisação dos magistrados brasileiros, esta
Casa aprovou o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de
2010, que autoriza a formação de um colegiado, para
decidir sobre atos processuais que envolvam organizações criminosas.
A medida permite que um juiz forme um colegiado, para deliberar sobre atos como decretação de
prisão, sentença, concessão de liberdade condicional
ou de liberdade provisória e transferência de preso,
sempre que o crime em questão tenha sido cometido
por organizações criminosas.
Mas isso apenas não basta. É necessário admitir
que a Polícia Federal, hoje, não possui efetivo, para dar
segurança necessária aos juízes federais que atuam
na área criminal do nosso País.
O juiz federal não tem apoio do Estado para garantir a sua segurança e a de sua família. Ele precisa
arcar com segurança pessoal, carro blindado e ins-
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talação de câmeras em casa, para se proteger das
retaliações do crime organizado e da vingança dos
traﬁcantes de drogas.
Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a nossa Constituição proclama em texto expresso
a independência entre os Três Poderes da República
e prescreve também a convivência harmônica entre
eles. Os Poderes de Estado devem privilegiar a cooperação e a lealdade institucional, consagrando o
mecanismo – teoria dos freios e contrapesos – de
controle recíproco entre os Três Poderes, de forma
que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais
e por eles seja controlado, sem que isso signiﬁque o
domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições e do controle recíproco, evitando-se, assim,
distorções e desmandos.
Logo, deduzo oportuno alertar para as demandas
dos juízes federais.
Aliás, quero valer-me desta oportunidade, para
registrar que o Senador Gilvam Borges é o autor da
Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2011, que
restabelece o adicional por tempo de serviço, como
componente da remuneração das carreiras da magistratura e do Ministério Público.
Srª Presidente, ainda faltam duas laudas, estou
extrapolando meu tempo, mas pediria a V. Exª a gentileza de me conceder mais um minuto, se for possível,
para concluir.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para concluir.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Para concluir, quero registrar a presença na tribuna
de honra do Senado Federal do Dr. Gabriel Wedy, Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil;
do Dr. José Francisco Spizzirri, Presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul; do
Dr. Roberto Veloso, Presidente da Associação dos Juízes Federais da 1ª Região, que engloba 14 Estados
da Federação.
Também quero registrar a presença nesta caminhada, não só na qualidade de Senador da República,
mas de ex-Prefeito e de estar recebendo uma comitiva
de meu Estado: o Prefeito Peba, que é nosso Carlos
Cesar; o Vereador Puruca, o Vereador Tatu, o Vereador
Luiz Beirão, o Prefeito da capital, Roberto Góes, e uma
comitiva de artistas também do meu Estado: Amadeu
Cavalcante, Cleverson Bahia, Disney e Porfírio, nosso
querido Popó.
Agradeço a generosidade do tempo de V. Exª e
gostaria que considerasse o restante de meu pronunciamento na forma do Regimento Interno da Casa.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 27 de abril, mais de 90% dos
juízes federais brasileiros aderiram à paralisação coordenada pela AJUFE (Associação dos Juízes Federais do Brasil).
Ressalte-se, porém, que, apesar da paralisação
daquele dia, os juízes continuaram a julgar casos considerados urgentes, como relaxamentos de prisões
ou autorizações para fornecimentos de remédios ou
realização de cirurgias médicas.
Nos próximos 90 dias, em nova assembleia, os
quase 2 mil juízes federais brasileiros decidem se fazem
outra paralisação, se continuam a trabalhar normalmente ou se entram em greve.
Até então, os magistrados só haviam parado de
trabalhar por um dia no ano de 2.000.
Eles fazem três reivindicações. A primeira delas
é a simetria, ou seja, a igualdade de direitos com o
Ministério Público. O presidente da AJUFE, Gabriel
Wedy, diz que, “embora a Constituição Federal diga
que existe uma igualdade entre MP e Judiciário e
exista uma decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) – de 10 votos contra quatro – em favor da simetria, essa igualdade ainda não foi implementada para
os juízes federais”.
Na prática, essa igualdade de direitos com os
servidores do Ministério Público signiﬁca receber auxílio-alimentação, que não é pago para os juízes federais, e o direito à licença-prêmio, que é concedida aos
membros do Ministério Público.
Outra reivindicação da magistratura é a revisão
do teto constitucional. O presidente da AJUFE advoga
que a associação lutou, em 2005, pelo teto constitucional moralizador, mas que a decisão de que o teto
seria revisto anualmente, de acordo com os índices
inﬂacionários, não está sendo cumprida.
Segundo a AJUFE, nos últimos seis anos, os
juízes tiveram apenas um reajuste, em 2009, de 8%.
“Não estamos pedindo aumento de salário e sim demandando que se cumpra o reajuste determinado na
Constituição” – justiﬁca o presidente da associação.
Pelos cálculos da AJUFE, se o reajuste for concedido,
o salário líquido do magistrado, em início de carreira,
passa de cerca de R$ 12 mil para R$ 13,4 mil.
A terceira reivindicação dos juízes federais é a
criação de uma política de segurança para os magistrados. Casos recentes de violência contra juízes motivaram a categoria a pedir a criação de uma polícia
especializada na segurança de juízes federais.
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O Brasil registra inúmeros casos de magistrados
assassinados ou com a vida ameaçada devido a retaliações do crime organizado à atuação dos juízes em
processos penais. A resposta a essa reivindicação foi
dada, em parte, pelo plenário do Senado, já que, no
dia da paralisação dos magistrados brasileiros, esta
Casa aprovou o Projeto de Lei da Câmara Nº 3 de
2010, que autoriza a formação de um colegiado para
decidir sobre atos processuais que envolvam organizações criminosas.
A medida permite que um juiz forme o colegiado
para deliberar sobre atos – como, por exemplo, decretação de prisão, sentença, concessão de liberdade
condicional ou de liberdade provisória e transferência
de preso -, sempre que o crime em questão tenha sido
cometido por organizações criminosas.
Mas isso, apenas, não basta. É necessário admitir
que a Polícia Federal, hoje, não possui efetivo para dar
a segurança necessária aos juízes federais que atuam
na área criminal do nosso país.
O juiz federal não
ão tem apoio do Estado para garantir a sua segurança e a de sua família. Ele precisa
arcar com segurança pessoal, carro blindado e a instalação de câmeras em casa para se proteger das
retaliações do crime organizado e da vingança dos
traﬁcantes de drogas.
Finalmente, Sr. Presidente, Srªs
ªs e Srs. Senadores:
A nossa Constituição proclama em texto expresso
a independência entre os Três Poderes da República e
prescreve também a convivência harmônica entre eles.
Os poderes de Estado devem privilegiar a cooperação
e a lealdade institucional, consagrando o mecanismo –
teoria dos freios e contrapesos – de controles recíprocos
entre os Três Poderes, de forma que, ao mesmo tempo,
um poder controle os demais e por eles seja controlado,
não signiﬁcando nem o domínio de um pelo outro e
nem a usurpação de atribuições e controle recíproco,
assim evitando distorções e desmandos.
Logo, deduzo por oportuno alertar para as demandas dos juízes federais.
Aliás, quero me valer desta oportunidade para
registrar que o senador Gilvam Borges é o autor da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Nº 2 de
2011, que restabelece o adicional por tempo de serviço,
como componente da remuneração das carreiras da
magistratura e do ministério público.
Par e passo, formulo apelo ao presidente da
Comissão
ão de Constituição e Justiça desta Casa, Excelentíssimo Senador Eunício Oliveira (PMDB-Ceará),
para que designe relator à matéria, que muito pode
somar à magistratura nacional.
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Ao ﬁm e ao cabo, Sr Presidente, Srªs
ªs e Srs. Senadores, é preciso não perder o foco de que os maiores beneﬁciários com as melhorias na Justiça são os
cidadãos aos quais ela serve.
Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigado, Sr. Presidente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Geovani Borges.
Com a palavra o Senador Aécio Neves, orador
inscrito, pelo tempo regimental.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; Srªs e Srs.
Senadores, dois temas distintos, mas, ao fundo, complementares me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro deles, fazendo coro com inúmeros Senadores, dos
mais diversos partidos, que aqui me antecederam na
tribuna, inclusive V. Exª, que também abordou este
tema em seu pronunciamento, diz respeito a essa 14ª
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, poucos
temas têm ou teriam a capacidade de amalgamar, de
reunir forças distintas nesta Casa como este em que
falamos da Federação. Eu já tive a oportunidade, inúmeras vezes, de abordá-lo nesta tribuna; outros têm
feito com muito mais mérito e conhecimento do que
eu. Mas há uma constatação que não é apenas dos
Senadores da República, dos Parlamentares, dos homens públicos, mas de qualquer cidadão brasileiro:
hoje, a Federação no Brasil é apenas uma palavra
solta em uma folha de papel sem absolutamente nenhuma conexão com a realidade cotidiana de milhões
de brasileiros, como aqui o pôde dizer, entre tantos,
o Senador Moka.
Nós temos assistido a um perverso processo de
concentração absurda de receitas tributárias nas mãos
da União, enquanto a fatia de Estados e Municípios
vêm se deteriorando ao longo das últimas décadas. E
essa não é uma questão de responsabilidade de um
governo apenas – faço aqui esta justiça –, mas um
processo que vem se avolumando ao longo de governos, mas que se agravou, de forma extremamente
expressiva, ao longo dos últimos anos. Apenas para
ilustrar, ilustre Senador Mozarildo, Senador Benedito,
no ano de 2002 – e esse é um retrato que resume bem
a atual situação dos Municípios brasileiros –, antes do
início do Governo do PT, a fatia de Estados e Municípios no bolo tributário nacional era de 27%. Portanto, 27% de tudo o que se arrecadava era distribuído
para Estados e Municípios. No ﬁnal do ano de 2010
– são os últimos dados conﬁáveis a ponto de serem
por nós externados nesta tribuna –, esse percentual
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caiu de 27% para 19,4%. Isso por uma lógica também
perversa, que todos conhecemos: aumentam-se as
contribuições, que são impostos acumulados exclusivamente pela União, enquanto que as bondades e os
benefícios das isenções são feitos permanentemente
nos impostos compartilhados, em especial com o IPI
e o Imposto de Renda.
Portanto, esperamos que nessa marcha não apenas haja a ﬁdalguia da Senhora Presidenta da República, dos Ministros de Estado, de receberem os milhares
de prefeitos que aqui estão, mas haja a disposição e
a coragem de enfrentar essa questão da ruptura e da
fragilização da Federação com propostas concretas. E
a pauta enxuta, mas objetiva, dos prefeitos municipais
é um roteiro a nos inspirar e por nós ser seguido.
Fala-se aqui da questão do cancelamento das
obras realizadas através de emendas parlamentares.
Não tenho, Srs. Senadores, nenhuma emenda. Não
apresentei nenhuma proposta a nenhum dos Municípios
do meu Estado, mas é inconcebível que obras iniciadas
ou compromissos assumidos pelos Srs. Parlamentares
e aprovados pelo Orçamento da União não tenham o
tratamento preferencial que deveriam ter.
Na pauta dos prefeitos também se trata de uma
arrecadação mais justa de tributos, uma arrecadação
que trato, Sr. Presidente, em proposta de emenda constitucional e em projeto de lei em tramitação nesta Casa.
Fala-se da regulamentação da Emenda nº 29, justa e
antiga demanda não apenas dos municipalistas, mas
de todos os cidadãos brasileiros. Propõe-se também a
troca do índice de correção das dívidas previdenciárias
da Selic para TJLP, além da questão da distribuição
mais igualitária dos royalties de petróleo e gás.
Portanto, uma agenda que deve ter a atenção necessária por parte da base de sustentação do Governo
nesta Casa. E que essa questão, que essa manifestação, que essa grande movimentação, coordenada por
lideranças municipalistas de todo o País, em especial
pelo Presidente da Frente Nacional, Paulo Ziulkoski,
não seja mais um momento de frustração das lideranças dos munícipes de todo o País.
Aproveito mais uma vez esta ocasião para lembrar que tramita nesta Casa uma emenda de minha
autoria, uma emenda à Constituição que impede que
o Governo Federal continue dando isenções ﬁscais na
parcela do bolo tributário a ser distribuída com Estados
e Municípios, Presidente Marta. O que propomos é que
o Governo, efetivamente, quando achar necessário, a
setores da economia que se sintam fragilizados, seja
pela questão cambial, seja por uma competição de
outros países ou de outras regiões do mundo, pode
continuar dando isenções ﬁcais sobre tributos da sua
responsabilidade, mas não pode incorporar essas
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isenções a parcelas referentes a Estados e Municípios,
que teriam que ser ressarcidas imediatamente. Além
dessa questão, tem sido trazido à tona pelos prefeitos,
em especial de Minas Gerais e do Pará, a proposta de
revisão da CFEM, chamada Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais.
O Senador Flexa sobre esta matéria já discursou
e tem um projeto de lei, em que fazemos essa exploração no recurso bruto e não no recurso líquido.
Fica, portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma primeira palavra, dentre tantas que ouviremos
aqui no congresso desta Casa, para que nós tratemos,
a partir de agora, com a seriedade necessária a questão
da Federação no Brasil. A raiz dos gravíssimos problemas que temos hoje está no seu esfacelamento e no
seu aniquilamento. Isso não atende a um ou a outro
partido, mas atende a toda a Federação Brasileira.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Permita-me um aparte, Senador Aécio?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pois
não, Senadora Gleisi.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Estou
aqui escutando o seu pronunciamento...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Para
meu privilégio.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Considero-me uma Senadora municipalista, porque também penso que temos que fazer a descentralização
dos recursos com mais rigor aos Municípios, porque
é lá que as pessoas vivem, têm as suas vidas e precisamos melhorar as condições. V. Exª disse que a
situação piorou nos últimos anos e faz comparação
de dados de 2002 ao Governo do Presidente Lula.
Eu só queria relembrar a V. Exª que, por exemplo, as
situações mais dramáticas que tivemos de retirada
de recursos dos Municípios se deram exatamente no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que é do Partido de V. Exª. Foi o Presidente Fernando
Henrique que instituiu o Fundo de Estabilização Fiscal,
retirando uma parte considerável do FPM, que depois
o Presidente Lula acabou recolocando quando retirou
a DRU. O FEF virou DRU, que é a Desvinculação de
Receitas da União. Hoje, não temos mais a DRU incidindo sobre o FPM e nem mais a DRU incidindo sobre
o Fundef e sobre o Fundeb. Também foi o aumento das
contribuições patrocinadas na época do Governo do
Presidente Fernando Henrique, até para mudar a lógica
orçamentária. Tivemos muito mais contribuições que
não eram divididas com os Municípios do que impostos.
Elas foram majoradas e foram acrescidas. Nós nunca
tivemos diálogo com os prefeitos. Basta lembrar que,
na última marcha de prefeitos feita durante o Governo
do Presidente Fernando Henrique, eles foram recebi-
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dos com cachorros e com a polícia, aqui na Esplanada
dos Ministérios. Então, é importante relembrar isso. Eu
acho que temos que melhorar, sim. E como disse V. Exª,
é um processo histórico, mas a carga não deve ﬁcar
apenas para os últimos anos recentes. Aliás, o Presidente Lula avançou muito. Aumentamos em 168% os
repasses voluntários para Estados e Municípios. Tivemos o PAC da Infraestrutura, tivemos o PAC Social. É
certo que enfrentamos diﬁculdades ﬁnanceiras, até por
questões dos ajustes que temos que fazer, mas dizer
que foi o Governo do Presidente Lula que fez restrições e dizer que a partir de agora se tem uma solução
para salvar um processo que é histórico, nós temos
que ter bastante debate nesta Casa. As medidas que
V. Exª apresenta são importantes. Há vários projetos
correlatos já tramitando aqui sobre esses mesmos objetivos. E acho que vamos ter a oportunidade de fazer
um debate de alto nível para melhorar a distribuição
tributária no País. Muito obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Senadora Gleisi, quero reiterar o que já disse mais de uma
vez, pessoalmente e desta tribuna: tenho pela ilustre
Senadora um enorme respeito. Mas vejo na Senadora
– se me permite dizer – uma permanente necessidade
de sempre contestar os governos passados, de sempre
trazer uma matéria dessa grandeza – como a que nós
estamos trazendo, a questão da Federação – para um
debate entre Governo e oposição. Não é isso que nós
estamos fazendo, Senadora.
Se lhe incomoda o dado – e é um dado e contra
dados não há força da natureza, nem tampouco eloquência de discurso que os contrariem –, se lhe incomoda
o fato de que o conjunto das receitas tributárias até o
ano de 2002 transferia 27% do seu total a Estados e
Municípios e, hoje, são 19,4%, lamento.
Gostaria que essa discussão, Senadora, se desse num patamar maior, mais elevado. Problemas nós
tivemos em todos os governos, mas, felizmente, houve o Governo do Presidente Fernando Henrique, com
a estabilidade econômica – infelizmente, com o voto
contrário do Partido de V. Exª –, para permitir que este
País se planejasse, pudesse distribuir melhor a renda e
enfrentasse suas diﬁculdades, que ainda são muitas.
Eu ﬁz questão – talvez V. Exª não tenha acompanhado a parte inicial do meu discurso – de reconhecer
que essas distorções – disse isso desta tribuna agora,
há poucos minutos – não são responsabilidade de um
Governo, é o processo histórico que ao longo dos últimos anos vem se agravando.
Mas os dados estão aí. Se V. Exª considera que
a situação dos Municípios, hoje, é satisfatória, é uma
posição que tenho que respeitar. Considero absoluta-
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mente insatisfatória e temos aqui oportunidade para
discutir esta matéria no nível em que ela precisa estar.
Convido V. Exª, como os demais Senadores, para
discutirem e, quem sabe, aprovarem a nossa PEC,
que impede que se continuem retirando tributos dos
Estados e dos Municípios, e o nosso Projeto de Lei
nº 222, que permite aquilo que já foi feito no passado, um auxílio ﬁnanceiro aos Municípios sempre que
a sua receita não alcançar um piso estabelecido no
projeto de lei.
Para encerrar, Presidente Marta, apenas relembro que estaremos discutindo amanhã, no plenário
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
uma questão absolutamente vital e fundamental, que
é um novo trâmite para as medidas provisórias nesta
Casa, para o qual chamo a atenção das Srªs e dos
Srs. Senadores, porque esta também é uma questão
que permitirá, se corrigida, ao Poder Legislativo voltar a legislar, o que não vem acontecendo também ao
longo de todos os últimos anos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Chamamos agora, para fazer uso da palavra pela
Liderança, a Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.)
Senador Crivella. (Pausa.)
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Todos tendo se ausentado neste momento, passo
a palavra ao orador inscrito Vital do Rêgo.
Senador, V. Exª tem dez minutos, pelo Regimento.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, serão registros rápidos nestes dez
minutos que temos, com a ﬁscalização necessária do
Regimento.
Tivemos, há pouco, reunião na Comissão Mista
de Orçamento, onde decidimos, em acordo de lideranças, as escolhas das dez áreas temáticas que vão
compor o Orçamento para 2012.
A primeira área temática, a área de infraestrutura,
terá como relator setorial o Senador Delcídio do Amaral,
do PT. A segunda, a de planejamento e desenvolvimento urbano, ao Deputado Rui Costa, do PT. A terceira, a
da saúde, ao eminente companheiro e colega Senador
Ricardo Ferraço, do PMDB. A quarta, a da integração
nacional e meio ambiente, ao Deputado José Priante,
do PMDB. A quinta, na ordem de escolha, a de educação, ciência, tecnologia e esporte, ao Senador Cyro
Miranda. A sexta, fazenda, desenvolvimento e turismo,
ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB.
A sétima, agricultura e desenvolvimento agrário, ao
Deputado Dilceu Speraﬁco, do PP. A oitava, trabalho,
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previdência e assistência social, ao Deputado Efraim
Filho, do Democratas. A nona escolha, Poderes do Estado e representação, coube ao colega Senador Inácio Arruda. Quanto à última escolha, Justiça e defesa,
ainda estamos em processo de entendimento entre a
Base do Governo, a Liderança do PT e a Liderança
do Partido da República.
Um outro informe importante aos Srs. Senadores – e parabenizo o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP – é que está à disposição dos senhores,
para apresentação de emendas. o relatório preliminar
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse relatório é
de fundamental importância para a elaboração da Lei
Orçamentária Anual. O prazo de emendas vai até o dia
13 de maio, portanto, são três dias de emendas com
possibilidades de aperfeiçoamento desse projeto.
Gostaria de ﬁrmar meu agradecimento ao Deputado Relator pelo cumprimento do calendário pré-estabelecido pela Comissão Mista de Orçamento. V. Exª
conhece muito bem as diﬁculdades dessa Comissão
de cumprir prazos. O Senador Moka sabe muito bem
como é difícil o cumprimento de prazos numa comissão
da grandiosidade da Comissão de Orçamento.
Srª Presidente, quero falar um pouco sobre o
Pronasci – Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania, instituído pelo Ministério da Justiça,
que estabelece um novo modelo de combate à criminalidade inédito entre nós.
O projeto centra suas atividades na valorização
dos proﬁssionais de segurança pública e reestruturação do sistema penitenciário nacional.
Até o ﬁnal do próximo ano, segundo dados oﬁciais, há um investimento esperado da ordem de R$6,7
bilhões. Esses investimentos darão uma efetiva ação
em 94 diferentes Municípios, além da estrutura própria
da União e recursos a comunidades.
A Fundação Getúlio Vargas responde pela avaliação e pelo acompanhamento do programa com a
veriﬁcação regular dos diversos indicadores.
O Senador Vital do Rêgo neste momento sobe à
tribuna para elogiar um importante programa de Governo, talvez uma das ações oﬁciais mais relevantes
em termos de segurança pública.
Perdoem-me, mas devo dizer que estão parcialmente equivocados aqueles que assim pensam.
É claro que destaco o Pronasci como uma iniciativa louvável, oportuna, importante, mas que precisa
de uma correção de rumos.
Digo isso ao observar a planilha de transferência
de recursos do Pronasci, entre 2008 e 2010, elaborada
pelo Tribunal de Contas da União.
Pois bem. Saibam todos quantos me acompanham
neste momento que, nos últimos três anos, houve uma

MAIO15003
2011

Quarta-feira 11

concentração de recursos em apenas três Estados das
regiões Sul e Sudeste. Todos os recursos do Pronasci,
nos últimos três anos, tiveram direção apenas para os
Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São
Paulo, que abocanharam sozinhos 38%, ou R$383
milhões do bilhão de reais alocados ao Pronasci, em
distribuição a Estados e Municípios.
Não bastasse esse direcionamento, que não
reﬂete as prioridades e as necessidades reais de diferentes unidades, a Paraíba recebeu R$150 mil de
recursos do Pronasci. Repito: R$150 mil. Outros cinco Estados da Federação mereceram 0% das verbas
públicas do Pronasci. Zero. Aqui estão os nomes dos
Estados, as relações.
Nem mesmo Roraima, do nosso Líder, eminente
Senador Romero Jucá, teve sorte. Contudo, conseguiu
quase o dobro do ridículo montante destinado à Paraíba, a última das prioridades nesse importantíssimo
programa governamental.
Faço esse registro, Srª Presidente. Já ﬁz, por
meio de um requerimento de informações, perguntas
sobre a razão do ocorrido. Aqui estão as transferências
de 2008 e 2010. Inclusive, eu me equivoquei e peço
desculpas aos senhores: para a Paraíba foram empenhados R$150 mil, mas não foram pagos. Então, ela
continua com zero. São seis Estados, entre eles Santa
Catarina, Amapá, Amazonas, Roraima e Paraíba, sem
nenhum recurso.
Nós estamos fazendo um pedido de informação
para restabelecer um critério mínimo de direcionamento desses recursos, porque apenas Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e São Paulo receberam recursos
do Pronasci.
O último assunto, para ﬁcar ﬁel ao tempo. Não
poderia deixar de mencionar e parabenizar o empenho
da Federação Paraibana de Municípios, que em delegação importante está aqui no Congresso Nacional
para discutir o tema, o assunto do momento, que é o
empobrecimento, a fragilidade dos nossos Municípios
com relação à repartição dos recursos da União.
Entendo que é muito importante que o Governo...
E isso tem feito o Ministro das Relações Institucionais
e o Ministro da Casa Civil, numa interlocução política
e direta com os Municípios, para que esse estado de
empobrecimento não perdure.
Eu devo me ater a uma discussão mais profunda, na reunião de amanhã, Senadora Marta, tendo
em vista a necessidade de trazer dados – os quais
já pude publicar em entrevistas – dando conta das
grandes diﬁculdades orçamentárias para a execução
das emendas e dos restos a pagar que, muitas vezes,
diﬁcultam os pequenos projetos dos Municípios, prin-
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cipalmente das regiões menos abastecidas, com um
grau de empobrecimento maior.
Recebi hoje, no meu gabinete, dezenas e dezenas de prefeitos que já estão em Brasília, motivados
por essa vontade de receber do Governo Federal uma
solução, uma decisão mediadora.
Nós, na Comissão Mista de Orçamento, já recebemos a Ministra Belchior para tratar do assunto.
Esperamos que o decreto recém-editado possa sofrer
necessárias adequações. Vamos lutar muito para que
os Municípios brasileiros tenham uma palavra, uma
voz e voto neste Parlamento.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Peço a inserção, na integra, desses pronunciamentos.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR VITAL DO
RÊGO.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ao articular políticas de segurança pública
com ações sociais, concedendo prioridade à prevenção,
o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania), instituído pelo Ministério da Justiça,
estabelece um modelo de combate à criminalidade
inédito entre nós.
O Projeto centra suas atividades na valorização
dos proﬁssionais de segurança pública, reestruturação
do sistema penitenciário nacional, combate à corrupção policial e estímulo ao envolvimento da comunidade
nas ações de prevenção à violência.
Até o ﬁnal do próximo ano, segundo dados oﬁciais, estima-se um investimento da ordem de R$ 6,7
bilhões.
Inteligente em seus pressupostos e no amplo
conjunto das ações previstas, que buscam o comprometimento da sociedade em tema que ocupa o
topo das preocupações dos brasileiros – a violência,
o Pronasci contempla um total de 94 diferentes ações
com a participação da União, Estados, Municípios e
da própria comunidade.
A Fundação Getúlio Vargas responde pela avaliação e pelo acompanhamento do Programa, com a
veriﬁcação regular dos diversos indicadores.
Pois bem, Senhoras e Senhores Senadores,
aqueles que acompanham esta intervenção haverão
de pensar: – O Senador Vital do Rêgo sobe à Tribuna
para elogiar um importante programa de Governo, talvez uma das ações oﬁciais mais relevantes em termos
de segurança pública nos últimos anos.
Perdoem-me, mas devo dizer que estão parcialmente equivocados aqueles que assim pensam.

267

Maio de 2011

É claro que destaco o Pronasci como uma iniciativa louvável, importante e oportuna, mas que precisa,
prontamente, de uma séria correção de rumos.
Digo isto ao observar a planilha de transferências
de recursos do Pronasci, entre 2008 e 2010, elaborada
pelo egrégio Tribunal de Contas da União.
Pois saibam todos quantos nos acompanham
pela Rádio e TV Senado que nos últimos três anos
houve uma concentração de recursos em apenas três
Estados das regiões Sul e Sudeste.
Pela ordem, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
São Paulo abocanharam sozinhos 38%, ou R$ 383,4
milhões do bilhão de reais alocados ao Pronasci, em distribuição a Estados e Municípios, naquele período.
Não bastasse esse direcionamento, que não
reﬂete as prioridades e as necessidades reais das
diversas unidades, a Paraíba – que recebeu míseros
R$ 150 mil; repito: R$ 150 mil – e outros 5 Estados da
Federação mereceram objetivamente 0% das verbas
públicas destinadas ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
Nem mesmo Roraima, o Estado do líder do Governo no Senado, o eminente Senador Romero Jucá,
teve melhor sorte.
Contudo, conseguiu quase o dobro do ridículo
montante destinado à Paraíba, a última das prioridades
neste importantíssimo programa governamental.
O que não se consegue compreender, Senhor
Presidente, são os critérios que orientaram tão desequilibrada divisão.
Uma partição que agrava ainda mais o recorrente
e pouco recomendável desequilíbrio federativo.
Ao ﬁm e ao cabo, 5 Estados (Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Bahia) concentram
54% dos recursos.
Até mesmo o Distrito Federal, que por sua natureza dispõe de uma série de privilégios, teve destinados 7% dos recursos do Pronasci, ou mais de R$
49 milhões.
O que teria, por exemplo, levado o Governo Federal a contemplar o Rio Grande do Sul com o segundo
maior volume de recursos do Programa?
O fato de o hoje Governador Tarso Genro responder à época pelo Ministério da Justiça?
Não, francamente, custa-me acreditar que critério
tão raso, tosco e, sobretudo, antirrepublicano tenha direcionado um projeto de tamanha magnitude e impacto
na vida de todos os cidadãos brasileiros.
Mas como explicar aos cidadãos e eleitores da
Paraíba, um Estado que vem sendo cotidianamente
castigado pelo recrudescimento da criminalidade, em
suas várias expressões, uma decisão de Governo que
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simplesmente ignora um largo pedaço da realidade e
do Brasil?
Os meios de comunicação apresentam com triste
e lamentável frequência a vulnerabilidade dos paraibanos diante do crime e da violência.
Um programa como o Pronasci, que se consubstancia em iniciativas coerentes e factíveis, não pode
simplesmente ignorar as evidentes necessidades da
Paraíba.
Ainda recentemente, no início da segunda quinzena de abril, Campina Grande foi palco de um crime
brutal perpetrado contra um travesti, perseguido e
morto impiedosamente por três jovens.
Por outro lado, as drogas têm encontrado campo
fértil e também prosperam na Paraíba.
Nossa capital, João Pessoa, passou a deter, proporcionalmente, a 3a. posição no ranking brasileiro de
consumo de crack, esta droga tão deletéria que tem
cobrado milhares de vidas em todo o Brasil.
Vejam, Senhoras e Senhores Senadores, que
aqui não estou a reclamar nenhum tratamento privilegiado para meu Estado.
Quero simplesmente chamar a atenção do Governo e das autoridades para uma indiferença, um descaso que não tem cabimento no quadro da República
moderna que estamos construindo.
A Paraíba é credora dos recursos do Pronasci
não apenas pelo fato de integrar a Federação, mas
por viver, como muitos outros Estados, uma situação
verdadeiramente preocupante diante da desenvoltura
da criminalidade.
Estou certo de que o Ministro José Eduardo Cardoso, homem sensato e justo, com visão e compromisso nacional, saberá corrigir o grave equívoco que
tem privado a Paraíba dos recursos de programa tão
importante e decisivo quanto o Pronasci.
Nesse sentido, e com o propósito de contribuir
para o aperfeiçoamento do Programa, apresentei Requerimento de Informações ao Ministro da Justiça para
que possamos conhecer os critérios que norteiam a
distribuição dos recursos e trabalharmos por uma partilha mais justa, que reﬂita, verdadeiramente, os desequilíbrios da Federação.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com certeza, serão colocados na íntegra,
Senador Vital do Rêgo.
Com a palavra, pela liderança... Não sei se está
havendo um entendimento entre a Senadora Lúcia Vânia e o Senador Humberto Costa. Pela ordem, seria a
Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, subo a esta tribuna para me
pronunciar sobre a reativação da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste, a Sudeco, que tive
a honra de relatar aqui nas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Assuntos Econômicos
e de Constituição, Justiça e Cidadania.
A recriação da Superintendência é uma aspiração
antiga de todos os habitantes da Região Centro-Oeste.
Voltamos a contar, ﬁnalmente, com um organismo que,
a exemplo da Sudam e da Sudene, tem o potencial de
promover o desenvolvimento do Centro-Oeste, priorizando os setores e as localidades mais problemáticas
e articulando o investimento dos recursos públicos e
privados voltados para as prioridades e potencialidades de nossa região.
Após todos esses anos, todos os nossos esforços para a recriação da Sudeco e para a garantia de
fundos orçamentários que possibilitassem seu ressurgimento, somos surpreendidos por um decreto que
cria uma Sudeco estruturalmente deﬁciente e operacionalmente limitada; uma Sudeco que não conta com
uma fonte apropriada de recursos para exercer seu
papel de indutor do desenvolvimento sustentável do
Centro-Oeste; uma Sudeco que, em sua forma atual,
não passa de fonte adicional de despesas para o Poder Público, exatamente o contrário do que concebemos para o órgão quando trabalhamos no projeto que
possibilitou sua reativação.
Após conversar com os Senadores do CentroOeste, com os Deputados, com os governadores, com
os secretários de planejamento e da fazenda, com
técnicos especialistas na região, negociei, à exaustão,
com equipes do Governo.
Fizemos reuniões com o Ministério da Fazenda,
com o Ministério da Integração Nacional, com a Casa
Civil, com os Bancos Central e do Brasil, e formatamos
um projeto que veio ao encontro das reais necessidades da região.
Somente após ter fechado o texto com os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional, o texto
foi à apreciação da Casa Civil.
Ressalto um aspecto a respeito do qual fomos
especialmente cuidadosos. Fizemos questão de prover a Sudeco com fontes de recursos que dessem a
essa Superintendência a capacidade de ser algo mais
do que uma mera mesa de reuniões onde outras entidades públicas e privadas negociariam seus investimentos na região.
O caminho para tal objetivo sempre foi bastante
claro: a vinculação à Sudeco de um banco de investimentos ou agência de fomento, que seria responsável
pela gestão dos recursos a serem aplicados pela Superintendência, recursos esses provenientes, por sua
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vez, dos fundos especíﬁcos destinados ao desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
Tal instituição é o Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste –BDCO, criado pela Constituinte, no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em
seu art. 35, §11.
Pois bem, Srª Presidente, tudo está perfeitamente claro no papel. Foi dessa forma e com essas questões em mente que aprovamos o projeto que reativou
a Sudeco e estivemos aguardando sua efetiva criação
desde que o ex-Presidente Lula sancionou a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009.
Entretanto, a Sudeco ressurge fraca, com uma
estrutura minguada, com poucos recursos à sua disposição e sem a menor condição de corresponder às
expectativas que vínhamos alimentando em relação
a sua atuação.
Enquanto a Sudam e a Sudene contam com seus
bancos congêneres, no decreto que cria a Sudeco,
a palavra “banco” ou “agência de fomento” sequer é
mencionada.
Os R$4,6 bilhões...
(Interrupção do som.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Fora
do microfone.) – Já concluo, Sr. Presidente!
Os R$4,6 bilhões que hoje estão disponíveis no
FCO para aplicação em 2011, portanto, estão, na prática, fora da coordenação e supervisão da Sudeco.
Da mesma forma, os R$13,2 bilhões que compõem o patrimônio líquido do FCO estão sendo mantidos no Banco do Brasil, isolados da ação da nova
Sudeco.
O projeto de lei que autoriza a criação do BDCO
está na Casa Civil há mais de um ano. Tomei a iniciativa
de elaborar um projeto de lei semelhante, para acelerar o processo de discussão que foi pactuado com o
Governo. Ele se encontra na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara
dos Deputados.
Em fevereiro deste ano, tive uma audiência com
o Sr. Marcelo Dourado, Secretário Nacional de Desenvolvimento do Centro-Oeste do Ministério da Integração Nacional.
Saí dessa reunião extremamente otimista em
relação à implantação da Sudeco e, principalmente,
em relação à implantação do BDCO, tendo em vista
que, no meu entendimento, ambas as instituições são
imprescindíveis e não têm razão de existir uma sem
a outra.
O FDCO foi criado pela mesma lei que criou a
Sudeco. Sua gestão pela Superintendência ainda carece de regulamento, o qual, por sua vez, provavelmente
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só será elaborado quando a Sudeco contar com um
banco para gerir os recursos do Fundo.
Assim, há pouco a comemorar com o advento do
Decreto nº 7.471, de 4 de maio deste ano, que aprova
a estrutura da Sudeco. Criaram-se cargos, estabeleceram-se competências, mas ﬁcou faltando o mais
importante: o instrumento pelo qual a Sudeco...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –...
garantirá a efetivação dos planos de desenvolvimento
do Centro-Oeste, que a Superintendência tem a atribuição de elaborar.
O renascimento da Sudeco, portanto, trouxe consigo uma nova série de desaﬁos que os Parlamentares e o povo do Centro-Oeste deverão enfrentar nos
próximos meses.
Precisamos tirar o BDCO do papel. Precisamos
tirar o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste
do papel. Precisamos reforçar a estrutura organizacional da Sudeco, que está aquém das atribuições
da entidade.
Apenas com a superação de todos esses desaﬁos, Srªs e Srs. Senadores, é que poderemos comemorar o ressurgimento da Sudeco. O nosso trabalho
não terminou aí. É preciso sensibilizar o Governo para
que possamos ter um instrumento que vai alavancar o
nosso desenvolvimento e a nossa integração.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Benedito de Lira.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL. Fora do microfone.) – V. Exª tem a palavra
pela ordem.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
uma indagação: vai haver Ordem do Dia, Sr. Presidente? Já são mais de 4 horas.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL. Fora do microfone.) – Vai!
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Vai?
Que bom, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Antes da Ordem do Dia, eu concedo a palavra
ao Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Benedito de Lira, Srªs
e Srs. Senadores, quero primeiramente saudar a 14ª
Marcha dos Prefeitos de todos os Municípios brasileiros que vêm hoje a Brasília. Eles estarão, às 18 horas,
em diálogo com a nossa Presidenta, Dilma Rousseff. E
é tão importante que esteja o Governo da Presidenta
Dilma dialogando num grau de interação excepcional,
de que certamente todos nós seremos testemunhas.
Quero hoje assinalar aqui a importância do programa de combate à extrema pobreza, cujos principais
passos começam a ser anunciados tanto pela Ministra
do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, como
também por Ana Fonseca, Secretária Extraordinária
de Erradicação da Extrema Pobreza.
Em nota técnica, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome expressou:
O Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) identiﬁcou o conjunto da população que se encontra em situação de extrema
pobreza segundo os dados do Universo preliminar do Censo Demográﬁco de 2010. Estas
informações são de grande importância no
processo de formulação do Plano Brasil sem
Miséria, sobre a responsabilidade do MDS em
conjunto com outros Ministérios. (...) o Plano conta com três eixos coordenadores das
ações: transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. A linha de
extrema pobreza foi estabelecida em R$70,00
per capita, considerando o rendimento nominal
mensal domiciliar. Deste modo, qualquer pessoa residente em domicílios com rendimento
menor ou igual a esse valor é considerada
extremamente pobre.
O Censo Demográﬁco 2010 é composto
de dois questionários, um simpliﬁcado, como
poucas perguntas, e outro mais detalhado. O
IBGE realiza a seleção dos domicílios que respondem ao questionário completo, mais detalhado e aprofundado em diversos temas.
Os dados divulgados pelo IBGE (...), dia
29 de abril de 2011, referem-se aos dados
preliminares do Universo onde a renda de todos os membros é declarada pela pessoa que
respondeu ao questionário, ou seja, não é desagregada por fonte de rendimento para cada
membro. Os dados da amostra do Censo, onde
se coletam informações sobre educação, mercado de trabalho, aposentadorias e pensões
entre outros tema, serão divulgados ainda em
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2011, conforme cronograma apresentado na
sexta-feira pelo IBGE.
Da mesma forma, apenas no questionário completo há coleta sobre os benefícios de
transferência de renda – Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil. Deste modo, apenas com as próximas
divulgações dos dados do Censo Demográﬁco
de 2010 será possível conhecer quantas famílias em extrema pobreza são beneﬁciárias
de algum destes programas sociais. Além disso, de acordo com a experiência brasileira e
internacional o tipo de questionário aplicado
para apurar a renda inﬂuencia o resultado ﬁnal. Desta maneira, não será surpresa que os
dados expandidos da amostra do Censo levem
a um ajuste nos números da extrema pobreza
calculados com os dados disponíveis hoje.
Devido à sua natureza distinta, os dados
do Programa Bolsa Família – registro administrativo cumulativo de famílias que se declararam com rendimentos até R$ 140,00 per capita
[mensal] em algum momento ao longo dos últimos dois anos – não podem ser comparados
às informações disponibilizadas no último mês
de abril. Este panorama somente poderá ser
conﬁrmado quando o IBGE divulgue as informações da amostra do Censo Demográﬁco
2010, conforme explicado acima.
Os dados do Censo Demográﬁco 2010
têm como referência o mês de agosto daquele ano, enquanto os rendimentos se referem
ao mês anterior. Portanto, apesar do levantamento das informações terem sido realizadas
ao cabo de aproximadamente quatro meses,
as informações retratam o país naquele mês
de referência.
De acordo com o IBGE, as pessoas
em domicílios sem rendimento totalizavam
6.840.156. No entanto, dentro desse grupo
encontram-se pessoas que não têm o perﬁl
de extrema pobreza, mas que no mês da entrevista não tiveram rendimentos.
Foi solicitado ao IBGE que realizasse
um recorte para incluir apenas as pessoas
residentes em domicílios com perﬁl de maior
probabilidade de encontrar-se em extrema
pobreza. Os critérios adotados para estimar
esta parcela da população dentre os sem rendimentos foram os seguintes:
– Sem banheiro de uso exclusivo; ou
– Sem ligação com rede geral de esgoto
ou pluvial e não tinham fossa séptica; ou

MAIO 2011
15008

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– Em área urbana sem ligação à rede
geral de distribuição de água; ou
– Em área rural sem ligação à rede geral
de distribuição de água e sem poço ou nascente na propriedade; ou
– Sem energia elétrica; ou
– Com pelo menos um morador de 15
anos ou mais de idade analfabeto; ou
– Com pelo menos um morador de 15
anos ou mais de idade analfabeto; ou
– Com pelo menos três moradores de
até 14 anos de idade; ou
– Pelo menos um morador de 65 anos
ou mais de idade.
O contingente de pessoas sem rendimento que obedeceram às restrições foi calculado em 4.836.732, correspondente a 70,7%
do total de pessoas sem rendimento. Esse
contingente foi somado aos 11.429.110 com
rendimento médio domiciliar per capita entre
R$1,00 e R$70,00.
Assim, o contingente de pessoas em extrema pobreza no Brasil, hoje, totaliza 16,27
milhões de pessoas, 8,5% da população total.
Embora apenas 15,6% da população brasileira
resida em áreas rurais, entre as pessoas em
extrema pobreza, elas representam pouco menos da metade (46,7%). A outra parte (53,3%)
situa-se em áreas urbanas, onde reside a maior
parte da população – 84,4%.
Observa-se que a população total rural
nas regiões Norte e Nordeste superam consideravelmente as demais regiões – 26,5% e
26,9%, respectivamente. Nestas duas regiões
também se concentra mais da metade da população em extrema pobreza – 56,4% na região
Norte e 52,5% na região Nordeste, enquanto
as demais regiões permanecem com percentuais inferiores.
Os 16,27 milhões de extremamente pobres no País estão concentrados principalmente na Região Nordeste, totalizando 9,61 milhões de pessoas (59,1%), distribuídos 56,4%
no campo, enquanto outros 43,6%, em áreas
urbanas.
Dos extremamente pobres nas áreas
urbanas (8,67 milhões), pouco mais da metade da população vive no Nordeste (52,6%)
e cerca de um em cada quatro na região Sudeste (24,7%).
De um total de 29,83 milhões de brasileiros residentes no campo, praticamente um em
cada quatro se encontra em extrema pobreza
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(25,5%), perfazendo um total de 7,59 milhões
de pessoas. As regiões Norte e Nordeste apresentam valores relativos parecidos – 35,7% e
35,4%, respectivamente – de população rural
em extrema pobreza.
Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, de solicitar que
seja transcrita, na íntegra, esta nota do IBGE, inclusive
a forma como – levando-se em conta sexo, raça, faixa
etária – está distribuída a pobreza extrema no Brasil;
assim como a entrevista de Tereza Campello e Ana
Fonseca, concedida ao jornalista Roldão Arruda para
o jornal O Estado de S.Paulo, no domingo último. “O
Brasil sem Miséria” será um programa de bem-estar
social, em que ambas assinalam as características
daquilo que tornará esse programa melhor delineado
nos próximos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...e será inclusive objeto de audiência pública nas
Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos
Sociais, conforme já aprovado, com a presença de
ambas, assim como a presença de especialistas no
assunto, entre os quais os Professores Marcelo Neri,
Lena Lavinas, Felipe Vampares e outros.
Assim, eu gostaria também de cumprimentar o
Governo da Presidenta Dilma por assinalar com tanta assertividade seu propósito de erradicar a pobreza
extrema, assim como assinalar a perspectiva de que,
um dia, em breve, neste País, possamos, com maior
eﬁcácia ainda, erradicar a pobreza absoluta, termos
uma renda...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
–...como um direito à cidadania universalmente pago
a todos, conforme deﬁne a lei aprovada por todos os
Partidos do Congresso Nacional, para ser instituída
por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como justamente o faz
o Programa Bolsa Família, até que tenhamos a renda
básica como um direito à cidadania universalmente
pago. Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.

Item 12 – Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2011,
que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes, contudo, eu desejaria comunicar ao
Plenário que, como resultado de decisão de reunião
de líderes partidários que adotou o procedimento de
estabelecer pautas temáticas para os trabalhos do
plenário e das comissões técnicas da Casa, foram
analisadas e deliberadas, nas duas últimas semanas,
matérias relacionadas aos temas saúde e segurança
pública.
Nesse sentido, foram pautadas matérias que se
encontravam prontas para a Ordem do Dia, tendo o
Plenário do Senado deliberado sobre as seguintes
proposições:

Esta Presidência comunica também que recebeu ofício do Senador Eduardo Braga, Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia, que atende a solicitação de colaboração das comissões da Casa para
elaboração de pautas temáticas, sugerindo matérias
relacionadas ao tema “Inovação.”
Vamos continuar com a discussão em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 10, que altera
a Lei nº 11.977, que dispõe sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

– Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2010, que trata
do salário-maternidade às empregadas em micros e pequenas empresas;
– Projeto de Lei da Câmara nº 178, de 2010, que cria
cargos de perito médico-previdenciário;
– Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2011, que dispõe
sobre transferência de recursos para as ações
de socorro e assistência às vítimas.
De outro lado, e dando continuidade a essas propostas, nesta semana estão pautadas na Ordem do Dia
matérias referentes a outros direitos sociais. Constam
da pauta de hoje os seguintes projetos:
– Item 6 – Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2005,
em favor da criança e do adolescente, cujo agressor seja afastado da moradia comum por determinação judicial;
– Item 7 – Projeto de Lei da Câmara nº 52, de 2008,
que dispõe sobre o dever de notiﬁcação em caso
de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de
defesa civil;
– Item 8 – Criação de áreas especíﬁcas e instalação
de assentos para pessoas portadoras de deﬁciência física e pessoas obesas;
Item 10 – Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2009,
da CPI da Pedoﬁlia, que veda a concessão de
visto ao estrangeiro indiciado em outro país pela
prática de crime contra a liberdade sexual ou de
pornograﬁa infantil;
Item 11 – Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2010,
de iniciativa da CPI da Pedoﬁlia, que prevê a inﬁltração de agentes da polícia na Internet com o
ﬁm de investigar crimes contra a liberdade sexual
de criança ou adolescente;

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, Projeto de Lei de Conversão nº
10, de 2011 – Item nº 1 –, proveniente da Medida Provisória nº 514.
É o seguinte o item:
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 10, de 2011, que altera
a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária
de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nºs 10.188, de 12 de fevereiro
de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 10.406, de 10 de janeiro de
2002-Código Civil; revoga os dispositivos da
Medida Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 514, de 2010).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Transcorre hoje a terceira sessão sobre a matéria constante da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida 52 emendas. A
matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados no
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dia 27 de abril, tendo como relator o Deputado André
Vargas.
O Projeto de Lei de Conversão nº 10, proveniente da Medida Provisória, foi lido no Senado no dia 3
de maio.
Prestados os esclarecimentos, passamos à apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Relator, Senador Waldemir
Moka, para proferir seu parecer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Waldemir Moka vai à tribuna, apenas para fazer
um registro, gostaria de sugerir que pudéssemos votar,
depois dessa matéria da medida provisória, as quatro
autoridades que estão sobre a mesa, três Ministros do
STJ e o Diretor da Antaq, o ex-Ministro Pedro Brito, e,
logo após, votar a matéria de Itaipu.
São duas matérias que estão em regime de urgência.
A questão que trata das competências ambientais
e a questão que trata do sigilo de informação, pelo acordo que ﬁzemos com as Lideranças, em sessão anterior,
ﬁxamos a data de votação dessas matérias no dia 18.
Então, como a pauta vai ser liberada, essas matérias
não serão votadas devido ao entendimento.
Quero fazer esse registro a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço sempre a V. Exª pela orientação que
V. Exª dá à Mesa, de maneira que já era...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, não é orientação. É apenas um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...justamente, na forma regimental, esse o seguimento dos nossos trabalhos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É
apenas um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Moka.
PARECER Nº 248, DE 2011–PLEN
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primeiro, quero dizer a esta Casa que, mais uma vez, esse
trâmite das medidas provisórias e o tempo excessivo
que ﬁcam na Câmara... Vejam, são 120 dias. Tivemos
menos, dez dias, Sr. Presidente, para analisar e fazer o
relatório de uma matéria importante, complexa e que,
evidentemente, se não aprovarmos hoje, amanhã a
medida provisória perderá a sua eﬁcácia.
Veja como isso tem trazido a esta Casa um desconforto, porque, certamente, alguns Senadores vão
questionar e poderiam fazer algum tipo de correção,
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mas a gente se depara com o seguinte: se ﬁzermos
uma emenda ou alguma correção, a matéria tem de
voltar à Câmara dos Srs. Deputados e aí não há tempo
para que seja deliberada na Câmara, e uma matéria
dessa importância, que melhora e muito a qualidade
de vida de milhões e milhões de brasileiros, poderia
perder a sua eﬁcácia.
Sr. Presidente, sem mais delongas, porém agradecendo à Consultoria do Senado, que me ajudou neste
relatório, ao Gabinete, enﬁm, passo a ler, Sr. Presidente, não o relatório, mas uma análise que faço do texto,
principalmente abordando, o que acho fundamental, as
alterações que foram feitas na Câmara e que se tornaram, na verdade, agora, parte do que nós chamamos
projeto de lei de conversão, aqui, no Senado.
Em relação ao texto original, as principais alterações promovidas na Câmara dos Deputados, acompanhadas, sinteticamente, das justiﬁcações do Relator,
são adiante especiﬁcadas, discriminadas pelas normas
legais em que incidem.
Em relação à Lei nº 11.977, de 2009:
1) ﬁxação de limites expressos em reais, cujos valores
deverão ser atualizados pelo Poder Executivo,
mantido, porém, o limite de dez salários mínimos
para a renda das famílias a serem beneﬁciadas
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, de molde
a manter os objetivos do programa vinculados aos
estratos populacionais de menor renda;
2) acolhimento, no inciso V do art. 1º, de emenda destinada a evitar interpretação restritiva quanto ao
conceito de agricultor familiar;
3) inclusão, no art. 2º, de dispositivos para prever a
edição de norma regulamentar especíﬁca para o
atendimento de municípios com população entre
vinte e cinquenta mil habitantes;
4) no art. 3º, exclusão do inciso II, que conferia ao
Poder Executivo competência para deﬁnir os
valores de renda familiar em moeda corrente,
considerando que o próprio texto do PLV nº 10,
de 2011, passou a estabelecer os valores dessa
forma; e inclusão do § 6º, para estabelecer limites
para a atualização monetária dos parâmetros de
renda familiar;
5) no § 1º do art. 6º, deﬁnição de limite de renda familiar mais baixo do que o teto do Programa
Minha Casa Minha Vida, para ﬁns de subsídios
no Programa Nacional de Habitação Urbana,
como originalmente previsto na Lei nº 11.977,
de 2009, tendo em vista o fato de que a quase
totalidade do déﬁcit habitacional brasileiro refere-se a famílias na faixa de renda de até cinco
salários mínimos;
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Na verdade, Sr. Presidente, de 0 a 3 salários mínimos, hoje colocado em R$1.395,00, nós temos aí
90% de todo o déﬁcit habitacional do País.
Então, essa é a uma mudança importante. Minha
Casa Minha Vida 1: 60% eram acima de 5 salários mínimos. Nesse aqui, o compromisso – inclusive estive
com a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior – foi
invertido. A Drª Miriam disse para mim, textualmente:
“60% das duas milhões de casas serão ofertadas a
famílias de 0 a 3 salários mínimos”, o que insisto em
dizer, representa ou procura atingir 90% do débito habitacional do País.
7) no art. 6º, inclusão dos §§ 3º, 4º e 5º, prevendo regras especíﬁcas para subvenção econômica do
Programa Nacional de Habitação Urbana, direcionadas a famílias com renda mensal de até
R$1.395,00, situação em que o subsídio passa
a ser diluído ao longo do ﬁnanciamento, com o
propósito de reduzir a ocorrência de transferências de imóveis para pessoas não integrantes
do segmento que realmente carece de subvenção pública;
Na verdade, quando você atende famílias de 0 a 3
salários mínimos, é praticamente 100% da subvenção.
A partir de 3 até 6, vai diminuindo essa subvenção. E,
no ﬁnal 10, salários mínimos. É praticamente um ﬁnanciamento, subsidiado, é claro, mas não tem o mesmo
subsidio de quase 100% quando se destina a moradias
para famílias de até 3 salários mínimos de renda.
8) no art. 11, inclusão de parágrafo único, para deﬁnir
que a assistência técnica pode fazer parte da
composição de custos do Programa Nacional
de Habitação Rural, equilibrando-o, nesse aspecto, com o Programa Nacional de Habitação
Urbana;
Aqui houve até o pedido, Sr. Presidente, para uma
emenda de redação achando que havia um equívoco
da parte do Relator. Não é. A intenção na Câmara dos
Deputados foi tornar essa questão uma questão optativa. Pode ou não fazer parte. E aí, se a gente mudar, evidentemente nós estamos mudando o conceito
da alteração pretendida ou já feita pela Câmara dos
Deputados.
9) no art. 13, modiﬁcação do § 3º, para que os requisitos do art. 3º da Lei nº 11.977, de 2009, possam
valer também para as áreas rurais, tanto no tocante às áreas de risco quanto no que se refere
às famílias cheﬁadas por mulheres;
É importante dizer que há uma prioridade no sentido de que se atenda a famílias em que a mulher seja
chefe de família. Há essa tendência muito clara.

287

Maio de 2011

10) nos arts. 42 e 43, acolhimento de emendas no
sentido de alterar os percentuais de redução dos
valores de emolumentos cartoriais no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida;
Fui questionado pelo Senador Alvaro Dias, porque, inicialmente, os descontos eram de 90%. Ocorre
que houve – informou-me a minha assessoria – um
acordo entre a Associação da Construção Civil com
os cartórios, até porque a redução de 90% estava tornando impraticáveis os custos para os cartórios.
Então, realmente foi reduzida de 90% para 75%
a isenção.
11) no art. 47, ajuste na redação do inciso IX, com o
propósito de tornar tecnicamente mais consistentes os conceitos de etapa de regularização
fundiária;
12) no art. 51, alteração destinada a fazer remissão à
Lei nº 6.766, de 1979, no tocante à vedação de
ocupação de áreas de risco;
13) no art. 53, acolhimento de emenda destinada à
inclusão do § 2º para explicitar o que se considera, para os efeitos da Lei nº 11.977, de 2009,
“órgão ambiental capacitado”;
14) no art. 54, § 3º, acolhimento de emenda para esclarecer que mesmo nos casos em que o Estado
é o responsável por admitir a regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação
permanente, deve ser mantido o licenciamento
urbanístico a cargo do município;
15) no art. 56, § 5º, supressão do disposto que, na
prática, reproduzia o disposto no § 2º do mesmo artigo;
16) no art. 56, § 6º (renumerado para § 5º), alteração
com o propósito de tornar clara a possibilidade
de o auto de demarcação abranger, simultaneamente, tanto áreas públicas quanto privadas;
17) no art. 59, incorporação de emenda, retirando o
requisito de área máxima para legitimação de
posse, de forma a concordar com a alteração
promovida na alínea a do inciso VII do art. 47; e
acréscimo de §2º, destinado a viabilizar a legitimação de posse em casos de ocupação irregular
de natureza condominial;
18) no art. 60, mediante acolhimento parcial de emenda, acréscimo dos §§3º e 4º, para diferenciar os
casos de usucapião não enquadrados no art. 183
da Constituição Federal, no sentido de prever
que a legitimação de posse se efetive perante o
Registro de Imóveis sem necessidade de interveniência judicial;
19) no art. 73, mediante acolhimento parcial de emenda, inclusão de parágrafo único, dispondo sobre
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percentual mínimo de unidades habitacionais
adaptadas ao uso por idosos ou por pessoas
com deﬁciência – aqui, no meu relatório, há a
expressão “deﬁciência física”, que quero grifar,
uma vez que, hoje, o conceito é apenas de pessoas portadoras de deﬁciência;
20) no art. 82, acolhimento de emenda destinada a
modiﬁcar a redação da lei proposta para autorizar o custeio da aquisição e instalação de
equipamentos que contribuam para a redução
do consumo de água nas unidade habitacionais
ediﬁcadas;
21) no art. 5º-A, inciso III, inclusão da iluminação pública...
Sr. Presidente, vou aqui fazer uma retiﬁcação
que quero que seja registrada nos Anais desta Casa.
A Câmara dos Deputados retirou do texto a palavra
“pavimentação”. Na redação ﬁnal, não existe a palavra “pavimentação”. Então, esse relator quer retirar da
mesma forma, uma vez que foi o acordo já no plenário,
quando da votação ﬁnal desse projeto.
Então, aqui, no art. 5º-A, ﬁca: inclusão de iluminação pública e de soluções de drenagem de águas
pluviais entre os elementos integrantes da infraestrutura básica para empreendimentos no âmbito do
Programa Nacional de Habitação Urbana, bem como
o deslocamento da referência ao transporte urbano
para o inciso IV. Então, deixo claro que não haverá a
exigência da pavimentação.
22) no art. 6º-B, modiﬁcação do § 2º de forma a especiﬁcar as instituições e agentes ﬁnanceiros autorizados a operar no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida;
23) no art. 43-A, acolhimento de emendas no sentido
da inserção de dispositivo prevendo a não incidência de taxas, custas ou outros acréscimos
sobre os emolumentos cartoriais nas operações
do Programa Minha Casa, Minha Vida;
24) no art. 44-A, incorporação de emendas destinadas à inserção de dispositivo prevendo prazos
e limitações quanto às exigências nos atos registrais relativos ao Programa Minha Casa, Minha Vida;
25) no art. 73-A, inserção de dispositivo com vistas a
conferir prioridade aos direitos das mulheres que
detenham a condição de chefes de família;
26) no art. 81-A, inserção de dispositivo prevendo a
possibilidade de deﬁnição, em regulamento, de
subtetos de renda familiar, de acordo com as
modalidades do Programa Minha Casa, Minha
Vida;
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27) no art. 82-B, modiﬁcação da redação para prever
o ﬁnanciamento de, no mínimo, 220 mil novas
unidades habitacionais para baixa renda, por
meio da modalidade de oferta pública.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda na
Câmara dos Deputados destina, dos dois milhões de
unidades, 220 mil unidades aos Municípios entre vinte
mil e cinquenta mil habitantes. O Programa, evidentemente, destina-se a cidades com mais de cinquenta
mil habitantes. Porém, a Câmara dos Deputados tornou obrigatório que, desse montante de dois milhões
de unidades, 220 mil sejam destinadas a Municípios
com menos do que cinquenta mil habitantes.
II – Em relação à Lei nº 6.015, de 1973:
1) no art. 237-A, modiﬁcação no § 1º para explicitar
que são considerados atos de registro único, para
efeito de cobrança de custas e emolumentos, as
averbações e os registros relativos ao mesmo ato
ou negócio jurídico; e inclusão do § 3º, prevendo
que o registro da instituição de condomínio ou
da especiﬁcação do empreendimento também
constituirá ato único para ﬁns de cobrança de
custas e emolumentos;
2) no art. 288-A, alteração do caput para explicitar que
o registro da regularização fundiária deverá ser
requerido diretamente ao Registro de Imóveis e
independerá de manifestação judicial;
3) no art. 290-A, acolhimento de emenda para incluir
o registro do título de legitimação de posse concedido pelo Poder Público, de que trata a Lei nº
11.977, de 2009, bem como o de sua conversão
em propriedade, entre as hipóteses de gratuidade
de registro, complementado pela manutenção do
atual § 2º, que limita os benefícios nesse sentido a famílias com renda familiar mensal de até
cinco salários mínimos.
III – Em relação à Lei nº 6.766, de 1979:
1) rejeição da alteração proposta para o § 2º do art.
9º, uma vez que a regra especíﬁca contida no
parágrafo único do art. 22 não invalida a regra
geral de que as áreas públicas passam ao domínio do município no ato do registro;
IV – Em relação a outras normas:
1) acolhimento de emenda destinada a acrescer a alínea e ao § 6º do art. 47 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, que “dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio,
e dá outras providências”, prevendo a dispensa
da certidão negativa de débito perante o Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS) na averbação
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da construção civil localizada em área objeto de
regularização fundiária de interesse social;
2) inclusão, no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), de um novo instituto jurídico: o
usucapião pró-família. Em seus termos, aquele
que exercer, por dois anos ininterruptamente e
sem oposição, posse direta, com exclusividade,
sobre imóvel urbano de até duzentos e cinqüenta
metros quadrados, cuja propriedade divida com
ex-cônjuge ou ex-companheiro que tenha abandonado o lar, utilizando-o para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral,
desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.
Isso, na verdade, é uma alteração no Código
Civil.
Caso um dos dois abandone – normalmente o
homem abandona a mulher com a família –, se ela ali
residir por dois anos, ao ﬁnal dos dois anos, ela terá
direito à posse integral da casa, do terreno, enﬁm.
V – dispositivos inovadores, Sr. Presidente:
1) Inclusão, decorrente de acolhimento de emenda,
do art. 10 do PLV nº 10, de 2011, com o objetivo
de facultar a aplicação das regras da contratação vigentes em 1º de dezembro de 2010, nos
termos do regulamento, nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida já protocolizadas
junto aos agentes ﬁnanceiros;
2) inserção, decorrente do acolhimento de emenda,
do art. 11, do PLV nº 10, de 2011, que institui o
cadastro nacional de beneﬁciários de programas
habitacionais urbanos ou rurais e de regularização fundiária em área urbanas.
Nada a objetar quanto aos aspectos de relevância e urgência da Medida Provisória nº 514, de 2010,
pressupostos requeridos pelo art. 62 da Constituição
Federal, tanto para sua edição pela Excelentíssima
Senhora Presidente da República, quanto para sua
admissibilidade pelo Congresso Nacional.
No mérito, consideramos que a iniciativa vem ao
encontro de uma das mais importantes expectativas da
população brasileira: a efetiva produção habitacional
em favor das famílias de baixa renda, em escala suﬁciente para reduzir nosso imenso ônus social nesse
campo das políticas públicas.
Incapazes de arcar com os custos relativos à
oferta habitacional no regime de mercado e esquecidas pelos programas públicos em razão de restrições
orçamentárias, as famílias de menor renda vinham
sendo levadas à informalidade e à precariedade das
ocupações urbanas.
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Concebido para modiﬁcar esse quadro, o Programa Minha Casa, Minha Vida, iniciado em março
de 2009, já demonstrou inquestionável êxito em seus
propósitos de assegurar à população de baixa renda
acesso à moradia condigna em escala compatível com
a necessidade de redução do nosso déﬁcit habitacional
e de, simultaneamente, estimular a atividade econômica e a geração de empregos por meio de incentivos à
construção civil. Trata-se de relevante esforço nacional
que, certamente, ultrapassará governos e gerações.
Cuida-se agora de aprimorar o Programa, dotando-o de mecanismos legais que permitam maior
efetividade em sua implementação. É o que promove
a MPV nº 514, de 2010. Aprimorada por contribuições
oriundas de todas as forças políticas representadas no
Congresso Nacional, a iniciativa governamental resultou no PLV nº 10, de 2011, aprovado na Câmara dos
Deputados, com o qual concordamos, na íntegra.
III – Voto
Em razão do exposto, concluímos pela admissibilidade da Medida Provisória nº 514, de 2010, e,
considerados os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2011, nos
termos aprovados pela Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, eu gostaria ainda de ressaltar alguns aspectos que talvez fosse importante a gente colocar. Insisto em dizer que, dos dois milhões de unidades
habitacionais, há uma prioridade clara para as famílias
de zero a três salários mínimos, 60% disso daí.
Na conversa que tive com a Ministra do Planejamento e também com a Secretária Nacional de Habitação, a Drª Inês Magalhães – a quem quero agradecer pela gentileza das informações –, discutimos,
Sr. Presidente, que há uma prioridade, e o critério é
em relação ao déﬁcit habitacional. Evidentemente que
esse é o melhor critério. Deve-se destinar mais habitações onde o déﬁcit habitacional for maior. Porém,
discutimos também que deveria ser levado em conta
– e a Ministra concordou –, nessas ofertas, Estados
como os do Sul, do Sudeste, que talvez não tenham
o mesmo déﬁcit habitacional, mas têm capacidade de
operar, de realmente ter interesse e de estabelecer
programas habitacionais.
Nesse sentido, chegamos a conversar que 70%
da oferta seria destinada por critérios de déﬁcit habitacional, porém se regraria aí qualquer coisa em torno de
30% para que, aqueles Estados onde fosse demonstrado interesse maior e tivesse condição, até na contrapartida e na execução, fosse também priorizado o
interesse de cada Governador e de cada Prefeito. Eu
acho que essa era uma informação importante.
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No mais, Sr. Presidente, colocando-me à disposição dos Srs. Senadores, é o nosso Relatório.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2011
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 10, de 2011, relativo à Medida
Provisória n° 514, 1° de dezembro de 2010,
que “altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de
2009, que dispõe sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas, as Leis n°s 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
e 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e dá
outras providências”.
Relator: Senador Waldemir Moka
I – Relatório
Trata-se de deliberar, em caráter de revisão, sobre
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 10, de 2011,
aprovado pela Câmara dos Deputados no processo
de apreciação da Medida Provisória (MPV) n° 514, de
1° de dezembro de 2010, que “altera a Lei n° 11.977,
de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis n°s 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, e 4.591, de 16 de dezembro de
1964, e dá outras providências”.
Regido pela Lei n° 11.977, de 2009, o PMCMV
compreende o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), com o objetivo de criar mecanismos
de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda de até
dez salários mínimos.
As alterações trazidas a legislação vigente pela
MPV n° 514, de 2010, pretendem, em síntese:
1) elevar a meta do Programa de um milhão para dois
milhões de moradias ediﬁcadas;
2) permitir a utilização de terrenos ainda em processo de regularização, desde que vinculados ao
reassentamento de comunidades, como ocorre
no caso de favelas, com o objetivo de superar a
escassez de terrenos nos centros urbanos;
3) estabelecer mecanismos destinados a impedir mais
de um aporte de subsídios para a mesma família
ou para o mesmo imóvel;
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4) possibilitar a construção de áreas comerciais dentro dos condomínios produzidos no Âmbito do
Programa, com vistas a assegurar a obtenção
de rendas que reduzam o impacto de custos
elevados, como o de manutenção de elevadores, por exemplo;
5) alterar os critérios de cálculo da renda dos beneﬁciários, mantido o limite de renda familiar de até
dez salários mínimos, com o objetivo de ampliar
o número de contemplados;
6) estimular a utilização de edifícios desocupados,
como ocorre particularmente em centros de cidades, para as ﬁnalidades do Programa;
7) desburocratizar procedimentos cartorários e registrais.
Para tanto, são alteradas cinco normas legais, a
saber: a própria Lei n° 11.977, de 2009, que dispõe
sobre o Programa; a Lei n° 10.188, de 12 de fevereiro
de 2001, que “cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o arrendamento residencial com opção
de compra e dá outras providencias”; a Lei n° 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que “dispõe sobre os
registros públicos, e dá outras providências”; a Lei n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, que “dispõe sobre
o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências”; e a Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
que “dispõe sobre o condomínio em ediﬁcações e as
incorporações imobiliárias”.
No tocante à Lei n° 11.977, de 2009, são promovidas as seguintes alterações essenciais:
1) aprimora-se a deﬁnição da ﬁnalidade do PMCMV
para explicitar que o programa destina-se a criar
mecanismos de incentivo à produção e aquisição
de novas unidades habitacionais, requaliﬁcação
de imóveis urbanos e produção ou reforma de
habitações rurais para famílias com renda mensal de até dez salários mínimos, compreendendo
dois subprogramas, o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR).
2) são acrescidos ao art. 1° seis deﬁnições, quais
sejam as de:
2.1 – “família”, abrangendo todas as agregações de indivíduos admitidas, com esse caráter, em nosso ordenamento jurídico e também
a família unipessoal;
2.2 – “imóvel novo”, assim considerado
aquele com até cento e oitenta dias de “habitese” ou documento equivalente;
2.3 – “oferta pública de recursos”, entendida como o procedimento efetivado pelo
Poder Executivo federal para prover recursos
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a agentes ﬁnanceiros tendo em vista viabilizar
subvenção econômica ao beneﬁciário ﬁnal do
Programa, pessoa física, nas operações realizadas em municípios com até cinquenta mil
habitantes;
2.4 – “requaliﬁcação de imóveis urbanos”,
compreendendo a aquisição de imóveis, conjugada com a execução de obras e serviços
voltados à recuperação e à ocupação para
ﬁns habitacionais, admitida ainda a execução
de obras e serviços necessários à modiﬁcação de uso;
2.5 – “agricultor familiar”, nos termos ﬁxados pelo art. 3º da Lei n° 11.326, de 24 de julho
de 2006, como aquele que pratica atividades no
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos
requisitos de não deter, a qualquer título, área
maior do que quatro módulos ﬁscais, utilizar
predominantemente mão de obra da própria
família, ter renda familiar predominantemente
originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento e dirigir seu
estabelecimento com sua família; e
2.6 – “trabalhador rural”, assim considerada a pessoa física que, em propriedade rural, presta serviços de natureza não eventual
a empregador rural, sob a sua dependência
e mediante salário.
3) no art. 2º, a Lei nº 11.977, de 2009, passa a dispor
sobre os recursos da União, ou controlados pela
União, destinados ao programa. Considerada
sua disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira, a
União concederá subvenção econômica ao beneﬁciário, pessoa física, no ato da contratação de
ﬁnanciamento habitacional; transferirá recursos
ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);
realizará oferta pública de recursos destinados
à subvenção econômica ao beneﬁciário, pessoa física, de operações em municípios com até
cinqüenta mil habitantes; participará do Fundo
Garantidor da Habitação Popular (FGHab); e
concederá subvenção econômica por meio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a modalidade de
equalização de taxas de juros e outros encargos
ﬁnanceiros, especiﬁcamente nas operações de
ﬁnanciamento de linha especial para infraestrutura em projetos de habitação popular. As medidas propostas objetivam conferir caráter de
permanência ao PMCMV, circunstância ausente
do texto original da Lei nº 11.977, de 2009, que
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determinava valores e limites para os recursos
postos à disposição do Programa;
4) o art. 3º passa a exigir, na implementação do Programa, o preenchimento dos seguintes requisitos:
comprovação de que o interessado integra família
com renda mensal de até dez salários mínimos;
deﬁnição pelo Poder Executivo federal da faixas
de renda para cada uma das modalidades de
operações; prioridade de atendimento às famílias
residentes em áreas de risco ou insalubres, ou
que tenham sido desabrigadas; e prioridade de
atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. Estabelece, ainda,
que o Poder Executivo federal deﬁnirá parâmetros
adicionais de priorização e enquadramento dos
beneﬁciários do Programa, os limites de renda e
os critérios para sua atualização, além de dispor
que os estados, o Distrito Federal e os municípios
poderão ﬁxar critérios adicionais para a seleção
dos beneﬁciários;
5) determina-se que o PNHU objetiva promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a requaliﬁcação de imóveis urbanos e
que a União disponibilizará para o subprograma
os recursos previstos no art. 2º, incisos I, II e III,
da Lei nº 11.977, de 2009, com a redação dada
pela MPV nº 514, de 2010, mantida a referência à
assistência técnica. Na execução do PNHU, passa
a prevalecer o limite geral do PMCMV, ﬁxado em
dez salários mínimos de renda familiar;
6) acrescenta-se à norma então vigente o art. 5º-A
no sentido de determinar que, para a implantação de empreendimentos no Âmbito do PNHU,
devendo ser atendidos os seguintes aspectos:
localização do terreno na malha urbana ou em
área de expansão que atenda aos requisites estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o respectivo plano diretor, quando existente;
adequação ambiental do projeto; infraestrutura
básica que permita as ligações domiciliares de
abastecimento de água e energia elétrica, solução de esgotamento sanitário, vias de acesso e
transportes públicos; existência (ou compromisso de instalação ou de ampliação assumido pelo
poder público local) dos equipamentos e serviços
relacionados a educação, saúde e lazer;
7) adiciona-se o art. 6º-A para dispor que as operações
do PNHU realizadas com recursos transferidos
ao FAR e ao FDS ﬁcam condicionadas exigência de participação ﬁnanceira dos beneﬁciários,
sob a forma de prestações mensais; a quitação
da operação, em casos de morte ou invalidez
permanente do beneﬁciário, sem cobrança de
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contribuição; e a cobertura de danos físicos ao
imóvel, também sem cobrança de contribuição.
Nos empreendimentos habitacionais verticalizados, passa a ser admitida a produção de unidades destinadas a atividade comercial. O resultado
da exploração dessas unidades comerciais, cuja
alienação é vedada, deve ser destinado integralmente ao custeio do condomínio, na forma do
regulamento. A participação ﬁnanceira dos beneﬁciários e a cobertura de danos físicos ao imóvel
nas operações realizadas com os recursos transferidos ao FAR são expressamente dispensadas,
quando as operações se referirem a intervenções
de urbanização de assentamentos precários, saneamento integrado, manejo de águas pluviais
e prevenção de deslizamento de encostas que
demandem reassentamento, remanejamento
ou substituição de unidades habitacionais, desde que tais intervenções sejam executadas por
meio de transferências obrigatórias de recursos
insertas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou sejam ﬁnanciadas por meio de
operações de crédito ao setor público;
8) insere-se o art. 6º-B para estabelecer que, nas operações do PNHU realizadas na forma de oferta
pública de recursos destinados subvenção econômica ao beneﬁciário, pessoa física, em municípios com até cinquenta mil habitantes, cada
agente ﬁnanceiro só poderá receber até quinze
por cento dos recursos ofertados. São remetidas
a regulamento as disposições sobre os limites
das subvenções individuais, a remuneração dos
agentes ﬁnanceiros e outras;
9) explicita-se que a gestão operacional dos recursos
de subvenção do PNHU será de responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) apenas
no que diz respeito aos recursos destinados à
concessão de subvenção ao beneﬁciário, pessoa
física, no ato de contratação do ﬁnanciamento
habitacional;
10) em relação ao PNHR, determina-se que o subprograma subsidiará a produção ou a reforma de
imóveis não apenas para os agricultores familiares, mas também para os trabalhadores rurais,
como previsto na Lei nº 12.249, de 2010. Alterase consideravelmente a redação anterior do art.
11 da Lei nº 11.977, de 2009, passando o PNHR
a englobar também a reforma de imóveis, bem
como a dispor da cobertura de recursos do orçamento geral da União e do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS);
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11) no art. 18, eleva-se de 14 para 16,5 bilhões de reais o montante autorizado com relação à transferência de recursos ao FAR;
12) nos conceitos aplicáveis à regularização constantes do art. 47 da Lei nº 11.977, de 2009, o texto
original incluía na caracterização da regularização fundiária de interesse social o preenchimento dos requisitos exigidos para a usucapião ou a
concessão de uso especial para ﬁns de moradia.
A MPV nº 514, de 2010, opta por uma redação
mais genérica, passando a referir-se à ocupação
da área, de forma mansa e pacíﬁca, por pelo menos cinco anos. No mesmo dispositivo, passa a
ser adotado o conceito de etapas de regularização fundiária, compreendida como as medidas
jurídicas, urbanísticas e ambientais que visam
à regularização de assentamentos irregulares e
à titulação de seus ocupantes. Ainda no art. 47,
são incluídos dois parágrafos no sentido de dispor
que o prazo de ocupação poderá ser demonstrado mediante fotos aéreas e que a demarcação
urbanística e a legitimação de posse não implicam alteração de domínio dos imóveis, a qual
somente se processará mediante a conversão
da legitimação de posse em propriedade;
13) ao art. 50, adiciona-se parágrafo único com o propósito de explicitar que os legitimados para promover a regularização poderão realizar todos os
atos necessários para sua efetivação, incluindo
os relacionados a registros públicos. Nas disposições sobre o projeto de regularização, presentes
no art. 54, acrescenta-se parágrafo para prever
que a regularização fundiária de interesse social
em áreas de preservação permanente poderá ser
admitida pelos estados na hipótese de o município não ser competente para o licenciamento
ambiental correspondente;
14) no art. 56, alteram-se, no § 1º, as disposições sobre os documentos que devem instruir o auto de
demarcação urbanística. Passa a ser feita referencia a indicação dos proprietários identiﬁcados
e da situação de não identiﬁcação decorrente de
descrições imprecisas dos registros anteriores.
São feitos ajustes relevantes, também no § 2º,
que dispõe sobre a notiﬁcação dos órgãos responsáveis pela administração patrimonial dos
demais entes federados, passando-se a detalhar
os aspectos sobre os quais esses entes públicos
deverão se manifestar. Complementando as disposições quanto a esse aspecto, são acrescidos
os §§ 5º e 6º no sentido de tornar expresso que o
auto de demarcação urbanística poderá abranger
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parte ou a totalidade de um ou mais imóveis de
domínio privado;
15) ainda em relação ao auto de demarcação urbanística, modiﬁca-se o art. 57 da Lei nº 11.977,
de 2009. A redação original do dispositivo previa
notiﬁcação pessoal do proprietário da área e, por
edital, dos confrontantes e demais interessados,
para apresentação de eventual impugnação no
prazo de quinze dias. Se o proprietário não fosse localizado, admitia-se a utilização de edital.
O novo texto estabelece a notiﬁcação pessoal
ou pelo correio, com aviso de recebimento, do
proprietário e dos confrontantes. Eventuais interessados sendo notiﬁcados por edital, assume
como o proprietário e os confrontantes, se não
localizados;
16) no art. 60, promovem-se ajustes quanto aos documentos exigidos para a conversão da legitimação
de posse em propriedade. No lugar de certidões
demonstrando a inexistência de ações que versem sobre a posse ou propriedade do imóvel,
passa-se a demandar certiﬁcações, a serem
fornecidas pelo Poder Público, da inexistência
de ações que caracterizem oposição posse do
imóvel objeto de legitimação de posse;
17) é acrescido o art. 60-A para determinar que o título de legitimação de posse poderá ser extinto
pelo Poder Público emitente quando constatado
que o beneﬁciário não esta na posse do imóvel
e não houve registro de cessão de posse. Também se acrescenta parágrafo único ao art. 65
para estabelecer que o registro do parcelamento
decorrente de projeto de regularização fundiária
de interesse social independe do atendimento
aos requisitos da Lei nº 6.766, de 1979 (Lei do
Parcelamento do Solo Urbano);
18) inclui-se o art. 71-A, para prever a possibilidade de
extinção, mediante ato unilateral do Poder Público, de contratos de concessão de uso especial
para ﬁns de moradia e de concessão de direito
real de uso, tendo em vista viabilizar obras de
urbanização em assentamentos irregulares de
baixa renda. Fica estabelecido que o beneﬁciário
do contrato extinto terá o seu direito à moradia
assegurado;
19) nas disposições complementares, promovem-se
ajustes no art. 79, que dispõe sobre cobertura
securitária em contratos do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH);
20) acrescenta-se o art. 79-A, autorizando a CEF a
adquirir, em nome do FAR, pelo prazo necessário à conclusão das obras e à transferência da
unidade construída aos beneﬁciários do PMCMV,
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os direitos de posse em que estiver imitido qualquer ente da Federação a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação
em curso, assim como os direitos reais de uso
de imóvel público;
21) insere-se o art. 82-A para prever ressarcimento
das quantias desembolsadas pelo FGTS e pelo
FAR na implementação do PMCMV, enquanto
não realizados os aportes da União previstos
na Lei;
22) por ﬁm, de natureza programática, o art. 82-A determina que o PMCMV envolverá a produção, aquisição, requaliﬁcação e reforma de dois milhões
de unidades até dezembro de 2014, prevendo,
ainda, que as diretrizes para a continuidade do
Programa serão deﬁnidas no plano nacional de
habitação, que será objeto de projeto de lei de
autoria do Poder Executivo.
Em relação à Lei nº 10.188, de 2001, que dispõe sobre o Programa de Arrendamento Residencial
(PAR), o art. 3º da MPV nº 514, de 2010, acrescenta
dispositivo no sentido de facultar a cessão de direitos
ou a alienação, sem prévio arrendamento, dos imóveis
adquiridos no âmbito do PAR.
Em relação à Lei nº 6.015, de 1973, denominada
Lei dos Registros Públicos, são introduzidas modiﬁcações relevantes, a saber:
1) no inciso I do art. 167, que contempla os casos
de registro, altera-se o item 36, que passa a ter
uma redação mais genérica quanto ao registro
da imissão provisória na posse, sem referência
expressa à execução de parcelamento popular,
bem como se acrescenta o item 42, referente à
conversão da legitimação de posse em propriedade. No inciso II, prevê-se a averbação da extinção da legitimação de posse, da concessão
de uso especial para ﬁns de moradia e da concessão de direito real de uso. Já no art. 176, é
acrescido parágrafo para estabelecer que o ente
público proprietário ou imitido na posse poderá
requerer a abertura de matricula de parte de
imóvel situado em área urbana ou de expansão
urbana, previamente matriculado ou não, com
base em planta e memorial descritivo, podendo
a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior;
2) inclui-se o art. 195-A, para determinar que o município poderá de solicitar ao competente Registro
de Imóveis que abra matricula de parte ou da
totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano, ainda que não inscrito
ou registrado, por meio de requerimento acompa-
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nhado de planta e memorial descritivo do imóvel
público a ser matriculado, da comprovação de intimação dos confrontantes e das respostas a essa
intimação, alem de planta do parcelamento com
declaração de que se encontra implantado. Na
mesma linha, o art. 195-B prevê que os estados
e o Distrito Federal poderão solicitar a abertura
de matricula de parte ou da totalidade de imóveis
urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhe
tenha sido assegurado pela legislação;
3) no art. 205, insere-se parágrafo único para estabelecer que, nos procedimentos de regularização
fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos sessenta dias de
seu lançamento no protocolo;
4) no art. 213, reduz-se de vinte para dez anos o prazo
de cadastramento dos lotes para ﬁns de liberação de retiﬁcação. São adicionadas três outras
situações em que não se aplica a retiﬁcações:
na adequação da descrição de imóvel urbano
decorrente de transformação de coordenadas
geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oﬁciais; na averbação do auto de demarcação urbanística e no registro do parcelamento
decorrente de projeto de regularização fundiária
de interesse social de que trata a Lei n° 11.977,
de 2009; e no registro do parcelamento de glebas
para ﬁns urbanos anterior a 19 de dezembro de
1979 (data da sanção da Lei do Parcelamento
do Solo Urbano), que esteja implantado e integrado a cidade;
5) o art. 221 passa a admitir o registro de contratos ou
termos administrativos, assinados com a União,
estados e municípios no âmbito de programas
habitacionais de interesse social, dispensado o
reconhecimento de ﬁrma. Na redação anterior,
havia referência apenas aos programas de regularização fundiária. Fica estabelecido, ainda,
que será) registrados os contratos e termos assinados a rogo com a registro dactiloscópico do
beneﬁciário, quando este for analfabeto ou não
puder assinar, acompanhados da assinatura de
duas testemunhas, bem como que os contratos e termos poderão ser celebrados ainda que
deles constem apenas o nome e o número de
documento oﬁcial do beneﬁciário, podendo sua
qualiﬁcação ser complementada posteriormente,
no momento do registro;
6) no art. 235, inclui-se entre os casos que podem
ser objeto de matrícula uniﬁcada, o de dois ou
mais imóveis contíguos objeto de imissão provisória na posse registrada em nome da União,
estado, município ou Distrito Federal. Essa op-
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ção apenas poderá ser adotada com a ﬁnalidade de executar programas habitacionais ou de
regularização fundiária em área urbana ou de
expansão urbana;
7) são acrescidos os arts. 288-A, 288-B, 288-C, 288-D,
288-E, 288-F e 288-G, com disposições sobre
o registro da regularização fundiária urbana. O
registro da regularização poderá importar em
abertura de matrícula para a respectiva área, registro do parcelamento decorrente do projeto de
regularização e abertura de matrícula para cada
uma das parcelas resultantes do parcelamento. O
registro poderá ser requerido pelos legitimados
para promover a regularização. Independe da
aprovação de projeto de regularização o registro da sentença de usucapião ou da concessão
de uso especial para ﬁns de moradia, bem como
do parcelamento implantado anteriormente à vigência da Lei n° 6.766, de 1979. É dispensada
a anotação de responsabilidade técnica para a
planta e o memorial descritivos a serem registrados, na regularização promovida pelo Poder
Público. A averbação da demarcação urbanística
observará o disposto na Lei n° 11.977, de 2009,
e as disposições especíﬁcas incluídas na Lei dos
Registros Públicos;
8) por ﬁm, revoga-se o § 2° do art. 290-A da Lei dos
Registros Públicos, que, para ﬁns de gratuidade
nos registros, limita a deﬁnição de regularização
fundiária de interesse social àquela destinada a
atender famílias com renda mensal de até cinco
salários mínimos, promovida no âmbito de programas de interesse social sob gestão de órgãos
ou entidades da administração pública.
As alterações relativas à Lei n° 6.766, de 1979,
denominada Lei do Parcelamento do Solo Urbano,
são as seguintes:
1) no art. 9°, altera-se o dispositivo que determina
a indicação, no memorial descritivo, das áreas
públicas que serão transferidas ao domínio do
município no ato de registro do loteamento, passando-se a prever a indicação dessas áreas sem
referência ao “ato de registro do loteamento”;
2) ao art. 22 é acrescido parágrafo para dispor que,
no caso de parcelamento do solo implantado e
não registrado, o município poderão requerer,
por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo
município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas
destinadas a uso público, que passarão dessa
forma a integrar o seu domínio.
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Quanto a Lei n° 4.591, de 1964, denominada Lei
dos Condomínios e Incorporações Imobiliárias, alteramse os seguintes dispositivos:
1) o art. 31, para estabelecer que a iniciativa e a responsabilidade da incorporação imobiliária também poderão caber ao ente da Federação imitido na posse;
2) o art. 32, para dispensar da apresentação de determinados documentos o ente público imitido
na posse.
Perante a Comissão Mista instituída para o exame da matéria, foram oferecidas 52 emendas. Dessas,
17 foram acolhidas, no mérito, pela Câmara dos Deputados, sendo as demais rejeitadas por inadequação
ﬁnanceira e orçamentária, por inconstitucionalidade ou
injuridicidade ou, ainda, por razões de mérito.
O relatório da matéria naquela Casa, de autoria
do Deputado André Vargas, a par de incorporar as
mencionadas emendas de diversos parlamentares,
promoveu outras alterações que resultaram no PLV n°
10, de 2011, agora submetido ao Senado Federal.
II – Análise
Em relação ao texto original, as principais alterações promovidas na Câmara dos Deputados, acompanhadas, sinteticamente, das justiﬁcações do relator,
são adiante especiﬁcadas, discriminadas pelas normas
legais em que incidem.
I – Em relação a Lei n° 11.977, de 2009:
1) ﬁxação de limites expressos em reais, cujos valores
deverão ser atualizados pelo Poder Executivo,
mantido o limite de dez salários mínimos para
a renda das famílias a serem beneﬁciadas pelo
PMCMV, de molde a manter os objetivos do Programa vinculados aos estratos populacionais de
menor renda;
2) acolhimento, no inciso V do art. 1°, de emenda destinada a evitar interpretação restritiva quanto ao
conceito de agricultor familiar;
3) inclusão, no art. 2°, de dispositivos para prever a
edição de norma regulamentar especíﬁca para o
atendimento de municípios com população entre
vinte e cinquenta mil habitantes;
4) no art. 3°, exclusão do inciso II, que conferia ao
Poder Executivo competência para deﬁnir os
valores de renda familiar em moeda corrente,
considerando que o próprio texto do PLV n° 10,
de 2011, passou a estabelecer os valores dessa
forma; e inclusão do § 6°, para estabelecer limites para a atualização monetária dos parâmetros
de renda familiar;
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5) no art. 4°, alteração do § 2°, que passou a facultar
(e não mais a obrigar) a assistência técnica na
composição de custos do PNHU;
6) no § 1° do art. 6°, deﬁnição de limite de renda familiar
mais baixo do que o teto do PMCMV, para ﬁns de
subsídios no PNHU, como originalmente previsto
na Lei n° 11.977, de 2009, tendo em vista o fato
de que a quase totalidade do déﬁcit habitacional
brasileiro refere-se a famílias na faixa de renda
de até cinco salários mínimos;
7) no art. 6°, inclusão dos §§ 3°, 4° e 5°, prevendo
regras especíﬁcas para subvenção econômica
no PNHU, direcionadas a famílias com renda
mensal de até R$1.395,00, situação em que o
subsídio passa a ser diluído ao longo do ﬁnanciamento, com o propósito de reduzir a ocorrência
de transferências de imóveis para pessoas não
integrantes do segmento que realmente carece
de subvenção pública;
8) no art. 11, inclusão de parágrafo único, para deﬁnir
que a assistência técnica pode fazer parte da
composição de custos do PNHR, equilibrando-o,
nesse aspecto, com o PNHU;
9) no art. 13, modiﬁcação do § 30, para que os requisitos do art. 30 da Lei n° 11.977, de 2009, possam
valer também para as áreas rurais, tanto no tocante às áreas de risco quanto no que se refere
às famílias cheﬁadas por mulheres;
10) nos arts. 42 e 43, acolhimento de emendas no
sentido de alterar os percentuais de redução
dos valores de emolumentos cartoriais no âmbito do PMCMV;
11) no art. 47, ajuste na redação do inciso IX, com
o propósito de tornar tecnicamente mais consistente o conceito de etapas da regularização
fundiária;
12) no art. 51, alteração destinada a fazer remissão à
Lei n° 6.766, de 1979, no tocante à vedação de
ocupação de áreas de risco;
13) no art. 53, acolhimento de emenda destinada à
inclusão do § 2° para explicitar o que se considera, para os efeitos da Lei n° 11.977, de 2009,
“órgão ambiental capacitado”;
14) no art. 54, § 3°, acolhimento de emenda para esclarecer que, mesmo nos casos em que o estado
é o responsável por admitir a regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação
permanente, deve ser mantido o licenciamento
urbanístico a cargo do município;
15) no art. 56, § 5°, supressão do dispositivo que, na
prática, reproduzia o disposto no § 2° do mesmo artigo;
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16) no art. 56, § 6° (renumerado para § 5°), alteração
com o propósito de tomar clara a possibilidade
de o auto de demarcação abranger, simultaneamente, tanto áreas públicas quanto privadas;
17) no art. 59, incorporação de emenda retirando o
requisito de área máxima para legitimação de
posse, de forma a concordar com a alteração
promovida na alínea a do inciso VII do art. 47; e
acréscimo do § 2°, destinado a viabilizar a legitimação de posse em casos de ocupação irregular
de natureza condominial;
18) no art. 60, mediante acolhimento parcial de emenda, acréscimo dos §§ 3° e 4° para diferenciar os
casos de usucapião não enquadrados no art. 183
da Constituição Federal, no sentido de prever
que a legitimação de posse efetiva-se perante o
Registro de Imóveis sem necessidade de interveniência judicial;
19) no art. 73, mediante acolhimento parcial de emenda, inclusão de parágrafo único dispondo sobre
percentual mínimo de unidades habitacionais
adaptadas ao uso por idosos ou por pessoas
com deﬁciência física;
20) no art. 82, acolhimento de emenda destinada a
modiﬁcar a redação da lei proposta para autorizar o custeio da aquisição e instalação de equipamentos que contribuam para a redução do
consumo de água nas unidades habitacionais
ediﬁcadas;
21) no art. 5°-A, inciso III, inclusão da iluminação pública e de solução de pavimentação e drenagem
de águas pluviais entre os elementos integrantes
da infraestrutura básica para empreendimentos
no âmbito do PNHU, bem como o deslocamento da referencia ao transporte urbano para o
inciso IV;
22) no art. 6°-B, modiﬁcação do § 2° de forma a especiﬁcar as instituições e agentes ﬁnanceiros autorizados a operar no âmbito do PMCMV;
23) no art. 43-A, acolhimento de emendas no sentido
da inserção de dispositivo prevendo a não incidência de taxas, custas ou outros acréscimos
sobre os emolumentos cartoriais nas operações
do PMCMV;
24) no art. 44-A, incorporação de emendas destinas
a inserção de dispositivo prevendo prazos e limitações quanto as exigências nos atos registrais
relativos ao PMCMV;
25) no art. 73-A, inserção de dispositivo com vistas a
conferir prioridade aos direitos das mulheres que
detenham a condição de chefes de família;
26) no art. 81-A, inserção do de dispositivo prevendo
a possibilidade de deﬁnição, em regulamento,
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de subtetos de renda familiar, de acordo com as
modalidades do PMCMV;
27) no art. 82-B, modiﬁcação da redação para prever
o ﬁnanciamento de, no mínimo, 220 mil novas
unidades habitacionais para baixa renda, por
meio da modalidade de oferta pública.
II – Em relação a Lei n° 6.015, de 1973:
1) no art. 237-A, modiﬁcação no § 1° para explicitar
que são, considerados atos de registro para efeito
de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato ou
negócio jurídico; e inclusão do § 3°, prevendo
que o registro da instituição de condomínio ou
da especiﬁcação do empreendimento também
constituirá ato único para ﬁns de cobrança de
custas e emolumentos;
2) no art. 288-A, alteração do caput para explicitar que
o registro da regularização fundiária deverá ser
requerido diretamente ao Registro de Imóveis e
independerá de manifestação judicial;
3) no art. 290-A, acolhimento de emenda para incluir
o registro do título de legitimação de posse concedido pelo Poder Público, de que trata a Lei n°
11.977, de 2009, bem como o de sua conversão
em propriedade, entre as hipóteses de gratuidade
de registro, complementado pela manutenção do
atual § 2°, que limita os benefícios nesse sentido a famílias com renda familiar mensal de até
cinco salários mínimos.
III – Em relação a Lei n° 6.766, de 1979:
1) rejeição da alteração proposta para o § 2° do art.
9°, uma vez que a regra especíﬁca contida no
parágrafo único do art. 22 não invalida a regra
geral de que as áreas públicas passam ao domínio do município no ato do registro;
IV – Em relação a outras normas:
1) acolhimento de emenda destinada a acrescer a alínea e ao § 6° do art. 47 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, que “dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio,
e dá outras providências”, prevendo a dispensa
da certidão negativa de débito perante o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) na averbação
da construção civil localizada em área objeto de
regularização fundiária de interesse social;
2) inclusão, no Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002), de um novo instituto jurídico: o
usucapião pró-família. Em seus termos, aquele
que exercer, por dois anos ininterruptamente e
sem oposição, posse direta, com exclusividade,
sobre imóvel urbano de até duzentos e cinquenta
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metros quadrados, cuja propriedade divida com
ex-cônjuge ou ex-companheiro que tenha abandonado o lar, utilizando-o para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral,
desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.
V – Dispositivos inovadores:
1) inclusão, decorrente de acolhimento de emenda,
do art. 10 do PLV n° 10, de 2011, com o objetivo
de facultar a aplicação das regras de contratação
vigentes em 1º de dezembro de 2010, nos termos
do regulamento, nas operações do PMCMV já
protocolizadas junto aos agentes ﬁnanceiros.
2) inserção, decorrente do acolhimento de emenda,
do art. 11, do PLV n° 10, de 2011, que institui o
cadastro nacional de beneﬁciários de programas
habitacionais urbanos ou rurais e de regularização fundiária em áreas urbanas.
Nada há a objetar quanto aos aspectos de relevância e urgência da MPV n° 514, de 2010, pressupostos
requeridos pelo art. 62 da Constituição Federal, tanto
para sua edição pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, quanto para sua admissibilidade pelo
Congresso Nacional.
No mérito, consideramos que a iniciativa vem ao
encontro de uma das mais importantes expectativas da
população brasileira: a efetiva produção habitacional
em favor das famílias de baixa renda, em escala suﬁciente para reduzir nosso imenso ônus social nesse
campo das políticas públicas.
Incapazes de arcar com os custos relativos à
oferta habitacional no regime de mercado e esquecidas pelos programas públicos em razão de restrições
orçamentárias, as famílias de menor renda vinham
sendo levadas à informalidade e à precariedade das
ocupações urbanas.
Concebido para modiﬁcar esse quadro, o PMCMV,
iniciado em março de 2009, já demonstrou inquestionável êxito em seus propósitos de assegurar à população
de baixa renda acesso à moradia condigna em escala
compatível com a necessidade de redução de nosso
déﬁcit habitacional e de, simultaneamente, estimular
a atividade econômica e a geração de empregos por
meio de incentivos à construção civil. Trata-se de relevante esforço nacional que, certamente, ultrapassará
governos e gerações.
Cuida-se agora de aprimorar o Programa, dotando-o de mecanismos legais que permitam maior
efetividade em sua implementação. É o que promove
a MPV n° 514, de 2010. Aprimorada por contribuições
oriundas de todas as forças políticas representadas no
Congresso Nacional, a iniciativa governamental resul-
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tou no PLV n° 10, de 2011, aprovado na Câmara dos
Deputados, com o qual concordamos, na íntegra.
III – Voto
Em razão do exposto, concluímos pela admissibilidade da Medida Provisória n° 514, de 2010, e,
considerados os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão n° 10, de 2011, nos
termos aprovados pela Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª pelo excelente trabalho
que realizou na Relatoria.
O parecer preliminar do Relator-Revisor é pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória, nos termos do artigo
da Resolução nº 1 do Congresso Nacional.
No mérito, é pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão nº 10, de 2011.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Está inscrito, para encaminhar a votação, o Senador Alvaro Dias por cinco minutos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, queria, mais uma vez, destacar a nossa
impotência diante de contradições visíveis da Medida
Provisória.
Eu pretendia apresentar emendas de destaque,
Senador Itamar Franco, mas não o farei, já que seria
perder tempo e talvez gerar uma falsa expectativa. Sabemos que a maioria não a aprovará, e vamos gerar
uma expectativa em vão.
Por essa razão, não apresentarei emendas e destaques, já que esta Medida Provisória iria ao Arquivo.
E esta é a justiﬁcativa de sempre: não há tempo para
aprimorar a proposta, mesmo que prejuízos sejam
consagrados no seu texto, como, por exemplo, neste
caso, há uma redução no valor da renda do adquirente
da casa no programa Minha Casa Minha Vida.
A Medida Provisória estabelecia que famílias
com renda mensal de 10 salários mínimos poderiam
ingressar no programa e obter sua moradia.
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Na Câmara dos Deputados, houve uma alteração,
certamente por indução do próprio Governo, reduzindo
o valor para R$4.650,00. Portanto, prejuízo para inúmeras famílias brasileiras.
A outra questão diz respeito ao interesse dos
cartórios. Havia uma isenção da ordem de 90%. Para
as famílias com renda acima de três salários mínimos,
havia um redutor de até 90%. Os cartórios reclamaram,
e o Governo recuou.
Existem hoje 60 mil contratos aprovados na Caixa,
que, pelas regras atuais, estariam isentos, mas correm o risco de arcarem com mais esse ônus agora. A
regra, portanto, beneﬁcia os cartórios, em detrimento
daqueles que têm renda baixa. É mais um prejuízo que
será aprovado pelo Senado Federal a pretexto de que
não podemos alterar medidas provisórias.
De outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
nós deveríamos também retirar um dispositivo: em
tempo de discussão do Código Florestal, em tempo
de desastres naturais decorrentes de chuvas intensas,
a proposta permite a regularização de ocupações de
áreas de preservação permanente, o que signiﬁca a
ocupação de encostas de morros.
As tragédias que vêm ocorrendo com vítimas, a
fatalidade que alcança famílias, decorrem exatamente
da ocupação indevida de áreas de risco, e nós estamos permitindo isso com essa medida provisória que
vamos aprovar agora. As vidas perdidas em Angra dos
Reis, no Morro do Bumba, em Niterói, mais recentemente na região serrana do Rio e ainda no Paraná
não serviram de exemplos para inibir essas ocupações
desordenadas.
Portanto, Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente à medida provisória, porque não podemos ser
acusados de estarmos contra o programa Minha Casa
Minha Vida. Mas há aqui uma outra contradição terrível,
Sr. Presidente: a medida provisória diz aumentar de 14
bilhões para 16,5 bilhões o total de transferências da
União para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas
nós sabemos que houve um corte de R$5,1 bilhões
embutido no corte de R$50 bilhões. Então, o Governo
não está aumentando para 16, o Governo está reduzindo para 11 bilhões, de 14 para 11 bilhões. Esta é
a matemática da verdade. O que nós não podemos é
convalidar a geração de expectativas falsas, de que
estaríamos hoje aumentando os recursos que devem
ser aplicados no programa Minha Casa Minha Vida.
Ao contrário, há uma redução. Houve uma redução
de R$5,1 bilhões.
Esta é a verdade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. V. Exª
tem cinco minutos para encaminhar a matéria.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, me inscrevo para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discutir não, para encaminhar. Nós estamos
no encaminhamento. V. Exª está inscrito.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Relator da matéria, Senador Moka, disse aqui do seu constrangimento
em poder relatar uma medida provisória dessa importância em tempo tão exíguo.
Concordo inteiramente com S. Exª e, aliás, isso
tem sido recorrente aqui nesta Casa. Medidas provisórias muito importante e um tempo muito pequeno
para analisá-las.
Portanto, eu gostaria de dizer, resumidamente,
que as alterações trazidas pela Medida Provisória nº
514, de 2010, se propõem a elevar a meta do programa Minha Casa Minha Vida de um milhão para dois
milhões de moradias ediﬁcadas; beneﬁcia mulheres
e famílias cheﬁadas por elas, torna desnecessária
a assinatura do cônjuge nos contratos – essa é uma
grande conquista.
A medida prioriza ainda o atendimento às famílias residentes em área de risco ou insalubres ou
que estejam desabrigadas, assim como dá preferência ao atendimento de famílias que tenham pessoas
com deﬁciência – outro ponto importante da medida
provisória.
Ela altera também os critérios de cálculo da renda dos beneﬁciários, mantido o limite de renda familiar
de até 10 salários mínimos; e estimula a utilização de
edifícios desocupados, como ocorre particularmente
em centros de cidades.
Não há dúvida de que essa medida provisória é
meritória: do total de dois milhões de unidades habitacionais previstas até 2014, mais de 10% serão produzidas por meio de subvenção econômica do Governo.
Porém, é preciso que a gente atente para os seguintes pontos, que são pontos graves e que merecem
a nossa atenção. Dentre eles, destacamos as novas
regras de usucapião e o cancelamento de isenção de
taxas cartorárias, bem como a diminuição do desconto
em alguns casos em que elas são devidas.
Segundo o texto da medida provisória, constatada a posse mansa e pacíﬁca de um terreno privado
pelo prazo legal, o interessado poderá dirigir-se a um
órgão público e, com isso, obter a anuência e o reconhecimento da propriedade. Essa proposta, a nosso
ver, pode gerar enorme insegurança jurídica, com o
que não concordamos.
O segundo ponto de discórdia está no aumento
dos encargos de cartórios para a população beneﬁcia-
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da: desde o seu lançamento, as famílias com renda de
até três salários mínimos eram isentas do pagamento
de taxas e, para as famílias com renda superior, havia
um percentual redutor de até 90%.
Após forte pressão política, o Governo cedeu, e
o Relator da matéria na Câmara introduziu modiﬁcações na lei.
Segundo informações da Caixa Econômica, existem cerca de 60 mil contratos aprovados na faixa de renda de até três salários mínimos que hoje estão isentos
de custas e correm o risco de perderem a isenção.
É preciso, no entanto, que ﬁquemos alertas a essa
nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. Algumas garantias devem ser adotadas: em primeiro lugar,
o acompanhamento e a execução do programa devem
ser disponibilizados a toda sociedade brasileira, em
respeito ao princípio constitucional de publicidade.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui dizer que
somos a favor da medida provisória com ressalvas. É
um programa importante, mas, ao mesmo tempo, deixa no ar algumas incongruências, como, por exemplo,
amplia-se o programa e cortam-se 40% dos recursos
no Orçamento para o Programa Minha Casa Minha
Vida. No entanto, não podemos deixar de reconhecer
que o programa é importante e que merece os ajustes
necessários, uma vez que temos nos deparado na imprensa com deformações muito graves do programa,
em que casas são feitas e, logo em seguida, demolidas
em função da má construção com que são executadas
nesse programa.
É preciso que haja mais vigilância, é preciso que
haja mais ﬁscalização e é preciso que a sociedade...
(Interrupção do som.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Já
encerro, Sr. Presidente.
É preciso que a sociedade brasileira tome conhecimento do programa e acompanhe a sua execução.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues
para encaminhar a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, nós do PSOL votaremos favoravelmente
à matéria, mas eu não poderia deixar de destacar alguns aspectos dela e fazer críticas a alguns aspectos
desta medida provisória antes de votarmos.
O mérito é a construção de mais 2 milhões de
moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Eu
quero destacar aqui, Presidente, que a Bancada do
PSOL na Câmara, no ano de 2009, já alertava para
a necessidade de ajustes do Programa Minha Casa
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Minha Vida, em especial, que o conjunto da medida
provisória anterior com o da medida provisória atual
também não contempla o problema central do grave
déﬁcit habitacional brasileiro.
Mesmo esta medida provisória não atende famílias que recebem até 3 salários mínimos, faixa em que
encontramos 90% do nosso déﬁcit habitacional.
Sr. Presidente, quero aqui destacar o trabalho
do Relator e também reiterar nosso voto favorável a
esta medida provisória, embora a meta de 2 milhões
de casas a mais pareça-me tímida diante da necessidade de suprir o déﬁcit habitacional brasileiro de 11
milhões de imóveis.
Quero aqui dialogar com a base de apoio ao
Governo, com a Presidenta Dilma. Reitero e destaco
que a solução para a questão do déﬁcit habitacional
brasileiro, assim como de outros graves problemas
sociais, não está somente nesta medida provisória,
mas no enfrentamento da nossa dramática crise ﬁscal,
no enfrentamento de uma situação que padecemos e
que sempre destacamos: o comprometimento de 40%
do Orçamento da União com a dívida pública, com os
serviços da dívida. Enquanto esse problema ﬁscal, dramático para a sociedade brasileira, não for resolvido,
sempre teremos políticas sociais compensatórias e
não, de fato, políticas inclusivas que resolvam o drama
social que padecem milhões de brasileiros.
A medida provisória é positiva. Nós do PSOL votaremos favoravelmente, mas ela é insuﬁciente para
resolver o déﬁcit habitacional que temos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª
Em votação os pressupostos de relevância, urgência, adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida.
As Srªs Senadoras e Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão e das
emendas, em turno único e no mérito.
Estão inscritos o Senador Benedito de Lira, em
primeiro lugar, depois, Senador Aloysio Nunes Ferreira
e o Senador Alvaro Dias.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu reputo a Medida Provisória nº
514 como uma das matérias da maior importância que
esta Casa está apreciando na tarde de hoje. Eu queria
cumprimentar, antes de entrar no mérito da questão, o
eminente Senador Moka pelo brilhante relatório.
Antes do Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos
alguns programas de habitação popular, geridos pela
Caixa Econômica e outros até diretamente pelo Mi-
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nistério das Cidades, como o PSH, a Resolução nº
460 e outros.
Quando foi lançado, em 2009, pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa Minha Casa Minha
Vida recebeu muitas críticas, sobretudo da oposição
ao seu governo. Dizia-se que era um programa meramente eleitoreiro, para ajudar a eleger a então Ministra
Dilma Rousseff Presidenta da República.
Como se sabe, o tempo é o senhor da razão e
o Programa Minha Casa Minha Vida mostrou resultados muito bons, apesar de apresentar aqui e ali alguns
problemas, todos perfeitamente sanáveis. Grandes empresas da construção civil que não trabalhavam para o
público do programa se adaptaram para construir moradias populares, e os números comprovam o sucesso
desse importante programa habitacional.
Vejam, V. Exªs, alguns desses números. De acordo
com dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal,
operadora do Programa Minha Casa Minha Vida, o
programa superou, em 2010, a meta estabelecida de
ﬁnanciar um milhão de moradias. Foram ﬁnanciadas 1
milhão 5 mil e 28 unidades habitacionais, beneﬁciando
igual número de famílias.
Do total de ﬁnanciamentos contratados dentro do
programa até aqui, a Caixa Econômica Federal teve
participação direta em 936.508 contratos, o que representou um aporte de recursos da ordem de R$51,3
bilhões. Somente no ano passado, foram destinados
ao Minha Casa Minha Vida R$37, 4 bilhões, recursos
que ajudaram a beneﬁciar 639.983 famílias.
Também no ano passado, excluídos os consórcios, repasses e o Programa Pró-Moradia, 59% das
unidades ﬁnanciadas destinaram-se a beneﬁciários na
faixa de renda de até seis salários mínimos, na qual
se situa a maior parte do déﬁcit habitacional do País.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Minha Casa Minha Vida vem cumprindo muito bem os
objetivos a que foi destinado quando da sua criação.
O déﬁcit habitacional brasileiro, que atinge principalmente a população mais pobre, caiu de 6,3 milhões,
para 5,8 milhões de moradias, de 2007 para 2008, segundo informação do Ministério das Cidades. Mesmo
assim, o número de famílias que ainda não têm onde
morar em nosso País é muito grande.
Não é por outra razão que, ainda no governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi editada a Medida Provisória nº 514, que agora estamos ultimando
sua discussão e consequente votação.
A medida tem como meta alcançar a construção
de dois milhões de unidades habitacionais até 2014.
O alvo preferencial agora é a população de mais
baixa renda. Desse modo, estabeleceu-se a meta de
dar subsídio integral a um milhão e duzentas mil fa-
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mílias, com renda familiar mensal bruta de até três
salários mínimos, nessa segunda fase do programa.
Com essa ﬁnalidade, a medida provisória ampliou de
R$14 bilhões para R$16,5 bilhões os recursos que a
União poderá transferir ao Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR). Vale lembrar que, na sua primeira
etapa, o programa já havia subsidiado integralmente a
aquisição de 400 mil unidades habitacionais.
Além dessa meta, que se preocupa com a população mais pobre do nosso País, a Medida Provisória nº
514 traz outras modiﬁcações relevantes no Programa
Minha Casa Minha Vida, todas elas com o objetivo de
corrigir problemas detectados no programa e aperfeiçoá-lo para que ele continue sendo um sucesso.
Uma delas é a alteração dos critérios de cálculo
de renda das famílias, mantido o limite máximo de dez
salários mínimos, já que se trata de um programa para
a população de baixa renda. O objetivo, neste caso, é
o de ampliar o número de beneﬁciários.
Outra alteração relevante é a que permite a utilização de terrenos ainda em processo de regularização, desde que vinculados ao reassentamento de
comunidades, como ocorre no caso de favelas, com o
objetivo de superar a escassez de terrenos nos centros urbanos, um dos empecilhos importantes ao êxito
do programa.
Além de atender os casos de reassentamentos,
o Programa também deverá dar precedência a famílias
que têm mulheres como responsáveis pela unidade familiar, fenômeno hoje bastante comum na sociedade
brasileira. Trata-se, sem dúvida, de medida acertada,
porque famílias nessas condições lutam obviamente
com mais diﬁculdade.
Outra inovação introduzida no Programa pela
Medida Provisória nº 514 foi a possibilidade de construção de áreas comerciais dentro dos condomínios,
como forma de assegurar a obtenção de rendas que
reduzam o impacto de custos elevados, como o de manutenção de elevadores, por exemplo. Sem alternativas
como essa, famílias de baixa renda muitas vezes não
conseguem pagar prestações e taxas de condomínio
e podem acabar abandonando suas novas moradias.
A Medida Provisória que altera o Programa também atribuiu competência a Estados e Municípios para
introduzir critérios locais de seleção de beneﬁciários,
previamente aprovados pelos conselhos locais de habitação, quando estes existirem. A Estados e Municípios caberá igualmente a realização de trabalho social
junto às famílias dos empreendimentos implantados,
buscando a sua melhor adaptação à nova condição.
Outra novidade relevante introduzida no Programa pela Medida provisória nº 514 é o estabelecimento de mecanismos destinados a impedir mais de um
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aporte de subvenções a uma mesma família ou para
um mesmo imóvel, o que consiste em mecanismo justo e desejável.
Não menos importantes são também os dispositivos que estimulam a utilização de edifícios desocupados para as ﬁnalidades do Programa e os que
buscam desburocratizar procedimentos cartorários e
registrais, iniciativa importante para o tipo de público
a que se destina o Programa.
Assim, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
...entendo que seja extremamente relevante a aprovação no mais curto tempo possível – vou encerrar,
Sr. Presidente, – da Medida Provisória nº 514. É certo
que o debate no Congresso gerará contribuições enriquecedoras ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
mas não devemos prolongá-lo demais. A população
brasileira que ainda não tem o seu teto já não pode
esperar mais.
Sr. Presidente, queria nesta oportunidade dizer
aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que essa
é a medida provisória mais relevante que já chegou
neste período do início das atividades legislativas
deste ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que é o próximo orador inscrito, quero
registrar a presença aqui no Senado das misses dos
diversos Estados do Brasil.
Vou suspender a sessão por três minutos para
que os Senadores dos respectivos Estados cumprimentem as nossas visitantes.
(A sessão é suspensa às 17 horas e 27
minutos; e é reaberta às 17 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Reaberta a sessão.
Quero uma vez mais agradecer a presença das
misses escolhidas nos diversos Estados do Brasil, que
honraram a nossa Casa com a sua presença e enfeitaram a nossa sessão.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ilustres visitantes,
voltemos agora à aspereza dos debates parlamentares
e à aridez da Medida Provisória depois deste breve e
fugaz instante de beleza.
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Venho à tribuna, Sr. Presidente, para discutir o
PLV 10, de 2011, que reformula o Programa Minha
Casa Minha Vida, que é, como todos nós sabemos, a
“menina dos olhos” da atual Presidente e ex-Ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff.
O Programa, todos nós pensamos é um êxito
retumbante, ou será um fracasso? No entanto, há algumas interrogações e dúvidas. Há questões que eu
gostaria de conhecer antes de votar um projeto de lei
de conversão que altera o Programa. Por que ele está
sendo alterado? O que é necessário ajustar a não ser
aquelas questões já ressaltadas pelo Relator, pela
Senadora Lúcia Vânia, entre outros colegas, mas que
tratam de pormenores, ainda que muito importantes,
mas que não atingem a essência do Programa?
Para que eu pudesse votar em plena consciência,
em pleno conhecimento, eu queria dizer aos senhores
que não tenho apenas o obstáculo de tempo da tramitação da medida provisória, mas uma falta gritante
e angustiante, para mim, de dados mais completos
sobre o desempenho do Programa desde o seu início
até agora.
Eu procurei o site governamental e encontrei
informações detalhadas a respeito de quantos recursos foram aplicados, aquilo que foi contratado e aquilo que foi executado, os níveis de renda das famílias
contempladas, a localização dos empreendimentos,
o acompanhamento diário das metas perseguidas e
ﬁxadas no Governo.
Encontrei isso no site governamental, só que,
infelizmente, tratava-se de um site governamental
mexicano, do Instituto Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, porque o site brasileiro, no qual
fui buscar informações, tinha a seguinte menção: site
temporariamente inoperante. Vejam os Srªs e Srs. Senadores que, num programa dessa importância, que
envolve tal quantidade de recursos e que mobiliza a
esperança das pessoas, é informado desta forma: site
temporariamente inoperante. Como vamos decidir,
então, o que é preciso corrigir no programa em vigor?
Será que ele é, realmente, um êxito tão retumbante
quanto se ouve nos discursos do Governo e da sua
base de apoio?
Vejam que o Senador Benedito de Lira fez, um
pronunciamento, que ouvi com a atenção que sempre
S. Exª merece, repetindo aquilo que as autoridades
governamentais vêm dizendo: o programa tem sido
um êxito na aplicação dos recursos para atingir a faixa de zero a seis salários mínimos, que é a faixa onde
se situa a maior carência habitacional do Brasil. Só
que, nessa informação, há uma esperteza, que vem,
digamos, do excesso de foco. Nós sabemos, efetivamente, onde dói o calo do brasileiro, onde se situa o
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déﬁcit habitacional que é na faixa de até três salários
mínimos, e, quando o Governo informa que o seu programa tem sido um êxito no atendimento das famílias
que ganham até seis salários mínimos, ele não está
me informando aquilo que é essencial, que é como o
Governo, pelo seu Programa Minha Casa Minha Vida,
está atendendo ao setor prioritário, o setor onde se situa a maior carência habitacional do Brasil.
Se não olharmos o site inoperante, mas se ouvirmos as declarações do Presidente e do Vice-Presidente
da Caixa Econômica Federal, veremos uma contradição. O Presidente da Caixa declara que 59% dos ﬁnanciamentos foram para famílias com até seis salários
mínimos. Eu pergunto ao Senado: se 59% foram para
famílias de até seis salários mínimos, num programa
cujo teto, na sua primeira versão, era de seis salários
mínimos, para onde foram os outros 41%?
Aí vem o Vice-Presidente da Caixa e diz o seguinte
que 57% dos recursos ﬁnanciados foram concentrados
em famílias de renda até três salários mínimos.
Ora, se 59% foram para famílias com até seis salários mínimos e 57%, na palavra do Vice-Presidente
da Caixa, complementando o que disse o Presidente,
vão para famílias de até três, será que de três a seis
foram aplicados apenas 2%? Não dá para acreditar,
levando em conta, inclusive, a composição da demanda e o interesse empresarial que o programa despertou. Tudo isso são dúvidas e perguntas que não são
respondidas, apesar do enorme esforço e do brilhante
parecer do Senador Moka.
Além disso, a medida provisória piora, em muitas
coisas, a sua primeira versão, quando, por exemplo,
retira do texto original qualquer menção à inclusão da
assistência técnica nos custos do programa. É bem
verdade que a Câmara introduziu, depois, o verbo
“poderá” – “poderá incluir” –, mas “poderá incluir” e
poderá não incluir, convenhamos, são a mesma coisa.
Num programa em que os defeitos na construção das
casas, em muitos casos, são gritantes e são espetaculares: casas construídas em áreas de risco, casas
que desabaram, casas que estão sendo abandonadas
por seus moradores. E exatamente neste momento em
que essas denúncias vêm a público, o Governo resolve retirar o valor da assistência técnica do programa
de ﬁnanciamento.
Faço votos de que esse programa dê certo. Farei tudo que puder, inclusive votando a favor, apesar
de todos esses problemas. Votaremos contra a diminuição da subvenção aos emolumentos. Acho que é
um retrocesso do Governo. No mais, não há condição
de fazer emendas. O Ministério Público de São Paulo
encaminhou-me uma série de emendas a destempo –
não é mais possível emendar o projeto a esta altura –,
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mas eu quero que o projeto dê certo. Porém, com falhas
como essas, por exemplo, na assistência técnica,...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Concluo, Sr. Presidente.
... na focalização da faixa em que se concentra
a maior carência, eu tenho receio de que venhamos a
repetir, com esse programa, os versos de Vinícius de
Moraes numa canção que foi musicada pelo Toquinho:
“Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não
tinha nada”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Continua em discussão.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, dou-me por satisfeito com as alegações apresentadas no início.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, último orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta medida provisória passou na Câmara dos Deputados, que aprovou
uma emenda de minha autoria, entre emendas apresentadas por outros Senadores e Deputados Federais.
A nossa emenda se refere a ﬁnanciamento para
aquisição de equipamentos que promovam economia
de consumo de água, ao lado de uma outra proposta,
que fora apresentada por parlamentar, também autorizando o ﬁnanciamento para aquelas residências que
adotarem um equipamento de energia solar.
Acredito que, com a aprovação desta medida
provisória, teremos mais possibilidades de atender, no
Brasil, as classes menos favorecidas, aquelas pessoas que ganham um teto máximo de até R$4.650,00.
Antes, o teto era de R$5.450,00, mas ele sofreu um
decréscimo porque a intenção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como do próprio Governo,
é proporcionar às famílias de baixa renda, com renda
de até cinco salários mínimos, a perspectiva de residirem em uma moradia decente, com energia elétrica,
água, rua calçada, com todo o bairro possuindo uma
infraestrutrua capaz de dar uma moradia condizente
ao cidadão e à cidadã do Brasil.
Segundo balanço divulgado em fevereiro de 2011,
o Programa Minha Casa Minha Vida superou a meta
inicial de 2010, atingindo 1.005.028 unidades habitacionais contratadas. Só em 2010 foram R$37,4 bilhões
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destinados ao Programa, beneﬁciando 639.983 famílias em todo o País.
O Superintendente da Caixa aﬁrmou que esses
resultados foram determinantes para que a Caixa
estabelecesse um novo recorde de ﬁnanciamento
habitacional em 2010, com montante de R$75 bilhões em âmbito nacional. Portanto, o Programa já
demonstrou seu êxito e sua aprovação pela população brasileira.
Dentre outros benefícios, essa medida provisória
traz alguns que faço questão de destacar: com relação aos imóveis, permite o uso de terrenos ainda em
processo de regularização, desde que vinculados ao
reassentamento de comunidades, como o que ocorre
no caso de favelas, para superar a escassez de terrenos nos centros urbanos; estimula a utilização de edifícios desocupados, como acontece particularmente
em centros de cidades, para integrá-los aos objetivos
do Programa; introduz mecanismos que impedem mais
de um aporte de subsídios para a mesma família; com
relação aos beneﬁciários, modiﬁca critérios do cálculo
de renda dos beneﬁciários, com o objetivo de ampliar
o número de contemplados; simpliﬁca também os procedimentos cartoriais e de registros, diminuindo, assim, a burocracia e facilitando a aquisição, pelos mais
pobres, da casa popular.
Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, essa medida provisória tem a maior objetividade social, tem a
maior virtude social, porque uma pessoa pobre obter
uma casa para morar, pelo resto da vida, com seu
marido, criando seus ﬁlhos, é uma dádiva, é uma
grande conquista que está sendo possibilitada pelo
Poder Público.
Fui Governador do Estado e, na época, construí
20 mil casas populares. Proporcionalmente, um número
maior do que na época construiu o Governo do Estado de São Paulo. E, até hoje, quando ando nas ruas
de Aracaju ou no interior do Estado, sou abordado por
familiares ou pelos próprios moradores, lembrando-se
daquela época em nós não concedíamos apenas o
benefício da casa popular, mas, no regime de mutirão,
nós concedíamos o material de construção para que,
com pedreiros locais, o cidadão e sua família pudessem construir a sua residência.
Por isso, acho que toda e qualquer medida que
venha ao encontro desse objetivo do cidadão e da cidadã brasileira que é o de adquirir a sua casa própria
merece o apoio, merece o voto favorável. Que novos
projetos venham, porque isso não só cria perspectivas de moradia para o cidadão, como também abre
possibilidades de emprego e também a possibilidade
de que a pequena indústria que se beneﬁcia da construção possa vender os seus produtos.
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Voto favorável. Esse é o voto do PSB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, Srs. Senadores, não para criticar, mas para comparar. É impressionante como não dá para se entender este Governo.
É impressionante.
Eu ﬁquei ali atento, brasileiros e brasileiras, atento, escutando cada orador, cada Senador que subiu a
esta tribuna para elogiar o Governo em relação a esta
matéria que estamos discutindo.
Mas vejam, brasileiros e brasileiras, o que vai
entrar depois desta matéria aqui! Vejam, brasileiros e
brasileiras, o que vamos votar depois desta matéria!
O Governo, ao inverso desta matéria, na próxima,
tira dos brasileiros, arranca dos brasileiros, os seus
direitos e transfere para os paraguaios.
E até bom, Presidente Sarney, que estas duas
matérias fossem votadas paralelamente na tarde de
hoje, para mostrar à Nação brasileira como age este
Governo. Daqui a pouco, quero sentir, eu quero ver
aqueles governistas que subiram há pouco subirem
de novo, Quero ver o que eles vão falar aqui a respeito
de Itaipu, a respeito do dinheirão que este País tira do
contribuinte brasileiro, tira dos brasileiros e dá gratuitamente aos paraguaios.
Eu acho que vou me mudar para o Paraguai! Eu
acho que vou me mudar para o Paraguai! É a melhor
coisa que eu faço na vida, porque aqui o contribuinte não tem valor e não tem direito. Lá no Paraguai,
tem!
Aliás, Senador, escutei agora, Presidente Itamar,
alguém ali no cafezinho, dizendo-me assim: olha, esse
acordo de Itaipu foi feito mais ou menos em 1960. E o
Presidente paraguaio chegou para o brasileiro e disse
assim: Presidente brasileiro, vamos combinar um acordo. O Brasil entra com os investimentos para construir
Itaipu; e o Paraguai, com a sua experiência de fronteira,
com seus técnicos, entra com a experiência.
Quando, em meados de 2023, terminar o contrato, o Paraguai vai dizer ao Presidente brasileiro: agora,
Presidente do Brasil, o senhor ﬁca com a experiência,
e eu saio com o capital, eu saio com o investimento.
É isso que vai acontecer, porque o povo brasileiro
não pode mais se calar, não pode mais aceitar esse
tipo de aberrações.
Venham, Senadores, venham a esta tribuna defender o seu País agora. Aqueles que vieram há pouco aqui, subiram aqui, para elogiar este projeto, a que
ninguém pode ser contrário, eu quero agora que V.
Exªs voltem a esta tribuna e defendam o povo brasilei-
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ro. Não deixem arrancar o dinheiro do povo brasileiro.
Não deixem o contribuinte brasileiro ser massacrado,
ser burlado.
Eu quero agora vê-los aqui nesta tribuna, como
assisti a tarde inteira a V. Exªs virem premiar o projeto
que está sendo discutido.
Espero, espero, Srª Senadora e Srs. Senadores, que o povo brasileiro daqui a pouco possa dizer
assim: lá no Senado estão meus legítimos representantes; lá no Senado, aqueles Senadores não deixam massacrarem os nossos direitos, não deixam
tirar o dinheiro do Brasil e entregar gratuitamente a
qualquer nação.
Eu quero ver isso. Eu quero assistir a isso. Daqui
a pouco, Brasil, preste atenção no que vai acontecer.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a lista de oradores, passamos à
votação do projeto de lei de conversão.
Antes, pergunto ao Relator da matéria se deseja
ainda prestar algumas informações ao plenário.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Como Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, muito mais por respeito aos Senadores
que ﬁzeram questionamentos, eu acho que devo algumas explicações. Eu começaria respondendo ao
Senador Alvaro Dias, dizendo que, na medida provisória, Sr. Presidente, embora se permita a construção na chamada área de preservação permanente,
há que se ter que área de preservação permanente
nem sempre é área de risco, e há um artigo que veda
a construção em área de risco. Então, eu acho que
são coisas diferentes.
E, mesmo assim, há necessidade de licenciamento ambiental quando da construção dessas moradias.
Em relação ao questionamento da Senadora
Lúcia Vânia, é uma preocupação que eu também tive,
até porque, Sr. Presidente, eu sou um daqueles que
defende o direito de propriedade com muita intransigência, nessa questão do chamado usucapião urbano,
ﬁcou muito claro que é posse por cinco anos. Quando
for feito o registro, deve-se ter um documento dizendo
que não há nenhum tipo de contestação ao longo de
cinco anos.
Então, não fere, em momento algum, o direito
de propriedade, até porque qualquer questionamento de um proprietário já inibe a demarcação daquela
área.
Em relação ao questionamento de quantas casas,
daquele milhão de casas já contratadas, foram destinadas a famílias que recebem de zero a três salários
mínimos, eu quero dizer que 57% são 570 mil casas,

MAIO15041
2011

Quarta-feira 11

num programa que era invertido. Os 60% dos recursos
eram destinados a famílias com mais de cinco salários
mínimos. É importante frisar que há nesta medida provisória uma inversão: 60% das moradias serão destinadas a famílias de zero a três salários mínimos.
Portanto, eu reputo que essa inversão é, sem
dúvida nenhuma, o fato mais importante, porque, de
zero a três salários mínimos, está exatamente 90% do
déﬁcit habitacional no País.
São essas informações, Sr. Presidente, que eu
gostaria de prestar muito mais em respeito aos Senadores que aqui questionaram.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Sarney, eu queria comunicar à Presidência da Mesa que,
em função de eu estar na relatoria da CPI do Tráﬁco
Humano e como acabou se prolongando um pouco a
reunião, por termos recebido várias pessoas de vários
municípios que atuam nos núcleos de enfrentamento
– vieram representantes da Bahia, do Ceará, de São
Paulo e do Pará –, eu tive de me dedicar um pouco
mais a essa questão. Em função disso, eu fui convidada para falar amanhã cedo na CPI do Tráﬁco Humano
que está sendo realizada na Assembleia Legislativa
do Estado do Pará.
Então, em função disso e por conta dos horários
de voo, não vou poder participar hoje da Ordem do Dia.
Quero justiﬁcar a minha ausência e, tão logo eu possa,
estarei de volta aqui para integrar os debates, mas o
Senador Randolfe Rodrigues, 50% da nossa gloriosa
Bancada do PSDOL, estará assumindo. Eu o estou aqui
autorizando a usar o tempo da Liderança da Bancada
enquanto eu não estiver no plenário.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a discussão.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que estiverem de acordo com o projeto de lei de conversão
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ﬁcam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentada.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 10, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 514, de 2010)
Altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de
2009, que dispõe sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas, as Leis n°s 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
8.212, de 24 de julho de 1991, e 10.406, de
10 de janeiro de 2002 – Código Civil; revoga
dispositivos da Medida Provisória n° 2.19743, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 9º, 11, 13, 14,
18, 20, 29, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59,
60, 65, 73, 79, 80 e 82 da Lei nº 11.977, de 7 de julho
2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° O Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV, tem por ﬁnalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição
de novas unidades habitacionais ou requaliﬁcação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com
renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta reais) e compreende
os seguintes subprogramas:
I – o Programa Nacional de Habitação
Urbana – PNHU; e
II – o Programa Nacional de Habitação
Rural – PNHR.
Paragrafo único. Para os ﬁns desta Lei,
considera-se:
I – grupo familiar: unidade nuclear
composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o seu rendimento ou têm suas
despesas por ela atendidas e abrange todas
as espécies reconhecidas pelo ordenamento
jurídico brasileiro, incluindo-se nestas a família
unipessoal;
II – imóvel novo: unidade habitacional
com até 180 (cento e oitenta) dias de “habitese”, ou documento equivalente, expedido pelo
órgão público municipal competente ou, nos
casos de prazo superior, que não tenha sido
habitada ou alienada;
III – oferta pública de recursos: procedimento realizado pelo Poder Executivo federal
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destinado a prover recursos às instituições e
agentes ﬁnanceiros do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH para viabilizar as operações
previstas no inciso III do art. 2°;
IV – requaliﬁcação de imóveis urbanos:
aquisição de imóveis conjugada com a execução de obras e serviços voltados à recuperação
e ocupação para ﬁns habitacionais, admitida
ainda a execução de obras e serviços necessários à modiﬁcação de uso;
V – agricultor familiar: aquele deﬁnido no
caput, nos seus incisos e no § 2° do art. 3° da
Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006; e
VI – trabalhador rural: pessoa física que,
em propriedade rural, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a
dependência deste e mediante salário.”(NR)
“Art. 2° Para a implementação do PMCMV,
a União, observada a disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira:
I – concederá subvenção econômica ao
beneﬁciário pessoa física no ato da contratação de ﬁnanciamento habitacional;
II – transferirá recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e ao Fundo de
Desenvolvimento Social – FDS de que tratam,
respectivamente, a Lei n° 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, e a Lei n° 8.677, de 13 de
julho de 1993;
III – realizará oferta pública de recursos
destinados a subvenção econômica ao beneﬁciário pessoa física de operações em municípios com população de até 50.000 (cinquenta
mil) habitantes;
IV – participará do Fundo Garantidor da
Habitação Popular – FGHab; e
V – concederá subvenção econômica
por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sob
a modalidade de equalização de taxas de
juros e outros encargos ﬁnanceiros, especiﬁcamente nas operações de ﬁnanciamento de
linha especial para infraestrutura em projetos
de habitação popular.
§ 1° A aplicação das condições previstas
no inciso III do caput dar-se-á sem prejuízo
da possibilidade de atendimento aos municípios com população entre 20.000 (vinte mil) a
50.000 (cinquenta mil) habitantes por outras
formas admissíveis no âmbito do PMCMV, nos
termos do regulamento.
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§ 2º O regulamento previsto no § 1° deverá prever, entre outras condições, atendimento
aos Municípios com população urbana igual
ou superior a 70% (setenta por cento) de sua
população total e taxa de crescimento populacional, entre os anos 2000 e 2010, superior
à taxa veriﬁcada no respectivo Estado.”(NR)
“Art. 3° Para a indicação dos beneﬁciários do PMCMV, deverão ser observados os
seguintes requisitos
I – comprovação de que o interessado
integra família com renda mensal de até R$
4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta
reais);
II – faixas de renda deﬁnidas pelo Poder
Executivo federal para cada uma das modalidades de operações;
III – prioridade de atendimento às famílias
residentes em áreas de risco ou insalubres ou
que tenham sido desabrigadas; e
IV – prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade
familiar;
V – prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com deﬁciência.
..............................................................
§ 3° O Poder Executivo federal deﬁnirá:
1 – os parâmetros de priorização e enquadramento dos beneﬁciários do PMCMV; e
II – a periodicidade de atualização dos
limites de renda familiar estabelecidos nesta
Lei.
§ 4° Além dos critérios estabelecidos
no caput, os Estados, Municípios e Distrito
Federal poderão ﬁxar outros critérios de seleção de beneﬁciários do PMCMV, previamente
aprovados pelos respectivos conselhos locais
de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder
Executivo federal.
§ 5° Os Estados, Municípios e Distrito
Federal que aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do trabalho técnico
e social pós-ocupação dos empreendimentos
implantados, na forma estabelecida em termo
de adesão a ser deﬁnido em regulamento.
§ 6º Na atualização dos valores adotados como parâmetros de renda familiar estabelecidos nesta Lei deverão ser observados
os seguintes critérios:
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I – quando o teto previsto no dispositivo
for de R$4.650,00 (quatro mil, seiscentos e
cinquenta reais), o valor atualizado não poderá
ultrapassar 10 (dez) salários mínimos;
II – quando o teto previsto no dispositivo for de R$2.790,00 (dois mil, setecentos e
noventa reais), o valor atualizado não poderá
ultrapassar 6 (seis) salários mínimos.
III – quando o teto previsto no dispositivo
for de R$ 1.395,00 (mil, trezentos e noventa
e cinco reais), o valor atualizado não poderá
ultrapassar 3 (três) salários mínimos.”(NR)
“Art. 4° O Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU tem por objetivo promover
a produção ou aquisição de novas unidades
habitacionais ou a requaliﬁcação de imóveis
urbanos.
§ 1° Para a implementação do PNHU, a
União disponibilizará recursos na forma prevista nos incisos I, II e III do art. 2°.
I – (revogado);
..............................................................
II – (revogado);
§ 2° A assistência técnica pode fazer parte da composição de custos do PNHU.”(NR)
“Art. 6º A subvenção econômica de que
trata o inciso I do art. 2° será concedida no ato
da contratação da operação de ﬁnanciamento,
com o objetivo de:
..............................................................
§ 1° A subvenção econômica de que trata o caput será concedida exclusivamente a
mutuários com renda familiar mensal de até
R$2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa
reais), uma única vez por imóvel e por beneﬁciário e será cumulativa, até o limite máximo a
ser ﬁxado em ato do Poder Executivo federal,
com os descontos habitacionais concedidos
nas operações de ﬁnanciamento realizadas na
forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, com recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS.
..............................................................
§ 3° No caso de operações realizadas
com recursos previstos no inciso II do art.
2°, para famílias com renda mensal de até
R$1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco
reais), a subvenção econômica de que trata
o caput será concedida nas prestações do
ﬁnanciamento, ao longo de 120 (cento e vinte) meses.
§ 4° Na hipótese do § 3°:
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I – a quitação antecipada do ﬁnanciamento implicará o pagamento do valor da dívida
contratual do imóvel, sem a subvenção econômica conferida na forma deste artigo;
II – não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação.
§ 5° Serão consideradas nulas as cessões de direitos, promessas de cessões de
direitos ou procurações que tenham por objeto
a compra e venda ou promessa de compra e
venda ou a cessão de imóveis adquiridos sob
as regras do PMCMV e que estejam em desacordo com o inciso II do § 4°.”(NR)
“Art. 7° Em casos de utilização dos recursos de que tratam os incisos I, II e III do art. 2°
em ﬁnalidade diversa da deﬁnida nesta Lei, ou
em desconformidade ao disposto nos arts. 6°,
6°-A e 6°-B, será exigida a devolução ao erário
do valor da subvenção concedida, acrescido
de juros e atualização monetária, com base
na remuneração dos recursos que serviram
de lastro a sua concessão, sem prejuízo das
penalidades previstas em lei.”(NR)
“Art. 9° A gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção do
PNHU de que trata o inciso I do art. 2° desta
Lei será efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF.
..................................................... ”(NR)
“Art. 11. O PNHR tem como ﬁnalidade
subsidiar a produção ou reforma de imóveis
aos agricultores familiares e trabalhadores rurais, por intermédio de operações de repasse
de recursos do orçamento geral da União ou
de ﬁnanciamento habitacional com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS.
Parágrafo único. A assistência técnica
pode fazer parte da composição de custos
do PNHR.”(NR)
“Art. 13. Nas operações de que trata o art.
11, poderá ser concedido subvenção econômica, no ato da contratação do ﬁnanciamento,
com o objetivo de:
I – facilitar a produção ou reforma do
imóvel residencial;
..............................................................
§ 1° A subvenção econômica do PNHR
será concedida uma única vez por imóvel e
por beneﬁciário e, excetuados os casos previstos no inciso III deste artigo, será cumula-
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tiva, até o limite máximo a ser ﬁxado em ato
do Poder Executivo federal, com os descontos
habitacionais concedidos nas operações de
ﬁnanciamento realizadas na forma do art. 9°
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, com
recursos do FGTS.
..............................................................
§ 3° Para deﬁnição dos beneﬁciários do
PNHR, deverão ser respeitados, exclusivamente, o limite de renda deﬁnido para o PMCMV e
as faixas de renda deﬁnidas pelo Poder Executivo federal.”(NR)
“Art. 14. Em casos de utilização dos recursos de que trata o art. 11 em ﬁnalidade diversa
da deﬁnida nesta Lei, ou em desconformidade
ao disposto no art. 13, será exigida a devolução
ao erário, do valor da subvenção concedida,
acrescido de juros e atualização monetária,
com base na remuneração dos recursos que
serviram de lastro a sua concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei.”(NR)
“Art. 18. Fica a União autorizada a
transferir recursos para o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, até o limite de
R$16.500.000.000,00 (dezesseis bilhões e
quinhentos milhões de reais), e para o Fundo
de Desenvolvimento Social – FDS, até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões
de reais).
§ 1° (Revogado).
......................................................”(NR)
“Art. 20. ................................................
I – garantir o pagamento aos agentes
ﬁnanceiros de prestação mensal de ﬁnanciamento habitacional, no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação, devida por mutuário ﬁnal, em caso de desemprego e redução
temporária da capacidade de pagamento, para
famílias com renda mensal de até R$4.650,00
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); e
II – assumir o saldo devedor do ﬁnanciamento imobiliário, em caso de morte a invalidez
permanente, e as despesas de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários
com renda familiar mensal de até R$4.650,00
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais).
..................................................... ”(NR)
“Art. 29. O FGHab concederá garantia
para até 1.400.000 (um milhão e quatrocentos
mil) ﬁnanciamentos imobiliários contratados
exclusivamente no âmbito do PMCMV.”(NR)
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“Art. 42. Os emolumentos devidos pelos
atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, parcelamento do solo, averbação
de construção, instituição de condomínio, averbação da carta de ‘habite-se’ e demais atos
referentes à construção de empreendimentos
no âmbito do PMCMV serão reduzidos em:
I – 75% (setenta e cinco por cento) para
os empreendimentos do FAR e do FDS;
II – 50% (cinquenta por cento) para os
atos relacionados aos demais empreendimentos do PMCMV.
III – (revogado).
§ 1° A redução prevista no inciso I será
também aplicada aos emolumentos devidos
pelo registro da transferência de propriedade
do imóvel para o FAR e o FDS.
§ 2° No ato do registro de incorporação,
o interessado deve declarar que o seu empreendimento está enquadrado no PMCMV para
obter a redução dos emolumentos previstos
no caput.
§ 3° O desenquadramento do PMCMV
de uma ou mais unidades habitacionais de
empreendimento que tenha obtido a redução
das custas na forma do § 2° implica a complementação do pagamento dos emolumentos
relativos a essas unidades.”(NR)
“Art. 43. Os emolumentos referentes a
escritura pública, quando esta for exigida, ao
registro da alienação de imóvel e de correspondentes garantias reais e aos demais atos
relativos ao imóvel residencial adquirido ou
ﬁnanciado no âmbito do PMCMV serão reduzidos em:
I – 75% (setenta e cinco por cento) para
os imóveis residenciais adquiridos do FAR a
do FDS;
II – 50% (cinquenta por canto) para os
imóveis residenciais dos demais empreendimentos do PMCMV.
Parágrafo único. (Revogado)
I – (revogado);
II – (revogado).”(NR)
“Art. 47. ................................................
..............................................................
VII – ......................................................
a) em que a área esteja ocupada, de
forma mansa a pacíﬁca, há, pelo menos, 5
(cinco) anos;
..............................................................
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IX – etapas da regularização fundiária:
medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais
mencionadas no art. 46 desta lei, que envolvam
a integralidade ou trechos do assentamento
irregular objeto de regularização.
§ 1º A demarcação urbanística e a legitimação de posse de que tratam os incisos
III e IV deste artigo não implicam a alteração
de domínio dos bens imóveis sobre os quais
incidirem, o que somente se processará com
a convenção da legitimação de posse em propriedade, nos termos do art. 60 desta lei.
§ 2° Sem prejuízo de outros meios de
prova, o prazo de que trata a alínea a do inciso VII poderá ser demonstrado por meio de
fotos aéreas da ocupação ao longo do tempo
exigido.”(NR)
“Art. 50. ................................................
Parágrafo único. Os legitimados previstos
no caput poderão promover todos os atos necessários à regularização fundiária, inclusive
os atos de registro.”(NR)
“Art. 51. ................................................
..............................................................
IV – as condições para promover a segurança da população em situações de risco,
considerado o disposto no parágrafo único
do art. 3° da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro
de 1979; e
..................................................... ”(NR)
“Art. 53. ................................................
§ 1° A aprovação municipal prevista no
caput corresponde ao licenciamento urbanístico do projeto de regularização fundiária de interesse social, bem como ao licenciamento ambiental, se o Município tiver conselho de meio
ambiente e órgão ambiental capacitado.
§ 2° Para efeito do disposto no § 1°, considera-se órgão ambiental capacitado o órgão
municipal que possua em seus quadros ou à
sua disposição proﬁssionais com atribuição
para análise do projeto e decisão sobre o licenciamento ambiental.
§ 3° No caso de o projeto abranger área
de Unidade de Conservação de Uso Sustentável que, nos termos da Lei n° 9.985, de 18
de julho de 2000, admita a regularização, será
exigida também anuência do órgão gestor da
unidade.”(NR)
“Art. 54. ................................................
..............................................................
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§ 3° A regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente
poderá ser admitida pelos Estados, na forma
estabelecida nos §§ 1° e 2° deste artigo, na hipótese de o Município não ser competente para
o licenciamento ambiental correspondente,
mantida a exigência de licenciamento urbanístico pelo Município.”(NR)
“Art. 56. ................................................
§ 1° .......................................................
I – planta e memorial descritivo da área
a ser regularizada, nos quais constem suas
medidas perimetrais, área total, confrontantes, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices deﬁnidores de seus
limites, número das matrículas ou transcrições
atingidas, indicação dos proprietários identiﬁcados e ocorrência de situações mencionadas
no inciso I do § 6°;
II – planta de sobreposição do imóvel demarcado com a situação da área constante do
registro de imóveis e, quando possível, com a
identiﬁcação das situações mencionadas no
inciso I do § 6°; e
..............................................................
§ 2º O poder público deverá notiﬁcar os
órgãos responsáveis pela administração patrimonial dos demais entes federados, previamente ao encaminhamento do auto de demarcação urbanística ao registro de imóveis,
para que se manifestem no prazo de 30 (trinta)
dias quanto:
I – à anuência ou oposição ao procedimento, na hipótese de a área a ser demarcada
abranger imóvel público;
II – aos limites deﬁnidos no auto de demarcação urbanística, na hipótese de a área
a ser demarcada confrontar com imóvel público; e
III – à eventual titularidade pública da
área, na hipótese de inexistência de registro
anterior ou de impossibilidade de identiﬁcação
dos proprietários em razão de imprecisão dos
registros existentes.
..............................................................
§ 5º O auto de demarcação urbanística
poderão abranger parte ou a totalidade de um
ou mais imóveis inseridos em uma ou mais das
seguintes situações:
I – domínio privado com proprietários não
identiﬁcados, em razão de descrições imprecisas dos registros anteriores;
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II – domínio privado objeto do devido registro no registro de imóveis competente, ainda
que de proprietários distintos; ou
III – domínio público.”(NR)
“Art. 57. ................................................
§ 1° Realizadas as buscas, o oﬁcial do
registro de imóveis deverá notiﬁcar o proprietário e os confrontantes da área demarcada,
pessoalmente ou pelo correio, com aviso de
recebimento, ou, ainda, por solicitação ao oﬁcial
de registro de títulos e documentos da comarca
da situação do imóvel ou do domicílio de quem
deva recebê-la, para, querendo, apresentarem
impugnação à averbação da demarcação urbanística, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2° O poder público responsável pela
regularização deverá notiﬁcar, por edital, eventuais interessados, bem como o proprietário
e os confrontantes da área demarcada, se
estes não forem localizados nos endereços
constantes do registro de imóveis ou naqueles
fornecidos pelo poder público para notiﬁcação
na forma estabelecida no § 1º.
..............................................................
§ 4º Decorrido o prazo sem impugnação,
a demarcação urbanística será averbada nas
matrículas alcançadas pela planta e memorial
indicados no inciso I do § 1° do art. 56.
§ 5º (Revogado).
..................................................... ”(NR)
“Art. 58. ................................................
..............................................................
§ 3º Não será concedido legitimação de
posse aos ocupantes a serem realocados em
razão da implementação do projeto de regularização fundiária de interesse social, devendo o poder público assegurar-lhes o direito a
moradia.”(NR)
“Art. 59. A legitimação de posse
devidamente registrada constitui direito em
favor do detentor da posse direta para ﬁns de
moradia.
§ 1° A legitimação de passe será concedida aos moradores cadastrados pelo poder
público, desde que:
I – não sejam concessionários, foreiros
ou proprietários de outro imóvel urbano ou
rural;
II – não sejam beneﬁciários de legitimação de posse concedida anteriormente.
III – (revogado).
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§ 2° A legitimação de posse também
será concedida ao coproprietário da gleba,
titular de cotas ou frações ideais, devidamente cadastrado pelo poder público, desde que
exerça seu direito de propriedade em um lote
individualizado e identiﬁcado no parcelamento
registrado.”(NR)
“Art. 60. ................................................
§ 3° No caso de área urbana de mais de
250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), o prazo para requerimento da conversão
do título de legitimação de posse em propriedade será o estabelecido na legislação pertinente sobre usucapião.”(NR)
“Art. 65. ................................................
Parágrafo único. O registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização
fundiária de interesse social independe do
atendimento aos requisitos constantes da Lei
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.”(NR)
“Art. 73. ................................................
Parágrafo único. Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de acessibilidade que estabeleça regra
especíﬁca, será assegurado que, do total de
unidades habitacionais construídas no âmbito
do PMCMV em cada Município, no mínimo, 3%
(três por cento) sejam adaptadas ao uso por
pessoas com deﬁciência.”(NR)
“Art. 79. Os agentes ﬁnanceiros do SFH
somente poderão conceder ﬁnanciamentos
habitacionais com cobertura securitária que
preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de
morte e invalidez permanente do mutuário e
de danos físicos ao imóvel.
§ 1° Para o cumprimento do disposto no
caput, os agentes ﬁnanceiros, respeitada a
livre escolha do mutuário, deverão:
I – disponibilizar, na qualidade de estipulante e beneﬁciário, quantidade mínima de
apólices emitidas por entes seguradores diversos, que observem a exigência estabelecida no caput;
II – aceitar apólices individuais apresentadas pelos pretendentes ao ﬁnanciamento,
desde que a cobertura securitária prevista
observe a exigência mínima estabelecida no
caput e o ente segurador cumpra as condições estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados – CNSP, para apólices
direcionadas a operações da espécie.
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§ 2° Sem prejuízo da regulamentação do
seguro habitacional pelo CNSP, o Conselho
Monetário Nacional estabelecerá as condições
necessárias à implementação do disposto no
§ 1° deste artigo, no que se refere às obrigações dos agentes ﬁnanceiros.
§ 3° Nas operações em que sejam utilizados recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial – PAR e do Fundo de
Desenvolvimento Social – FDS, os agentes
ﬁnanceiros poderão dispensar a contratação
de seguro de que trata o caput, nas hipóteses em que os riscos de morte e invalidez
permanente do mutuário e de danos físicos
ao imóvel estejam garantidos pelos respectivos fundos.
§ 4° Nas operações de ﬁnanciamento
na modalidade de aquisição de material de
construção com recursos do FGTS, os agentes ﬁnanceiros ﬁcam autorizados a dispensar
a contratação do seguro de danos físicos ao
imóvel.
§ 5° Nas operações de ﬁnanciamento
de habitação rural, na modalidade de aquisição de material de construção, com recursos
do FGTS, os agentes ﬁnanceiros ﬁcam autorizados a dispensar a contratação do seguro
de morte e invalidez permanente do mutuário
nos casos em que estes riscos contarem com
outra garantia.”(NR)
“Art. 80. Até que a quantidade mínima
a que se refere o inciso I do § 1° do art. 79
desta lei seja regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional, os agentes ﬁnanceiros
poderão oferecer apenas uma apólice ao
mutuário.”(NR)
“Art. 82. Fica autorizado o custeio, no
âmbito do PMCMV, da aquisição e instalação
de equipamentos de energia solar ou que contribuam para a redução do consumo de água
em moradias.
Parágrafo único. No caso de empreendimentos com recursos do FAR, poderão ser
ﬁnanciados também equipamentos de educação, saúde e outros equipamentos sociais
complementares à habitação, nos termos do
regulamento.”(NR)
Art. 2° A Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 5°-A,
6°-A, 6°-B, 43-A, 44-A, 60-A, 71-A, 73-A, 79-A, 81-A,
82-A, 82-B e 82-C:
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“Art. 5°-A Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser
observados:
I – localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos
requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo
federal, observado a respectivo plano diretor,
quando existente;
II – adequação ambiental do projeto;
III – infraestrutura básica que inclua vias
de acesso, iluminação pública e solução de
esgotamento sanitário e de drenagem de águas
pluviais e permita ligações domiciliares de
abastecimento de água e energia elétrica; e
IV – a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação
dos equipamentos e serviços relacionados a
educação, saúde, lazer e transporte público.”
“Art. 6°-A As operações realizadas com
recursos transferidos ao FAR e ao FDS, conforme previsto no inciso II do art. 2°, ﬁcam
condicionadas a:
I – exigência de participado ﬁnanceira
dos beneﬁciários, sob a forma de prestações
mensais;
II – quitação da operação, em casos de
mor te ou invalidez permanente do beneﬁciário, sem cobrança de contribuição do beneﬁciário; e
III – cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do beneﬁciário.
§ 1° Nos empreendimentos habitacionais
em ediﬁcações multifamiliares produzidos com
os recursos de que trata o caput, inclusive no
caso de requaliﬁcação de imóveis urbanos,
será admitida a produção de unidades destinadas à atividade comercial a eles vinculada,
devendo o resultado de sua exploração ser
destinado integralmente ao custeio do condomínio.
§ 2° É vedada a alienação das unidades destinadas à atividade comercial de que
trata o § 1° pelo condomínio a que estiverem
vinculadas.
§ 3° Será dispensada, na forma do regulamento, a participação ﬁnanceira dos beneﬁciários de que trata o inciso I, bem como a cobertura a que se refere o inciso III do caput,
nas operações realizadas com os recursos
transferidos ao FAR, quando estas operações
forem vinculadas a intervenções de urbani-
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zação de assentamentos precários, saneamento integrado, manejo de águas pluviais e
prevenção de deslizamento de encostas que
demandem reassentamento, remanejamento
ou substituição de unidades habitacionais,
desde que tais intervenções:
I – sejam executadas por meio de transferência obrigatória de recursos de que trata o
art. 1° da Lei n° 11.578, de 26 de novembro
de 2007; ou
II – sejam ﬁnanciadas por meio de operações de crédito ao setor público, conforme
hipóteses deﬁnidas no regulamento.”
“Art. 6°-B Para a concessão de subvenção econômica nas operações de que trata
o inciso III do art. 2°, ﬁca estabelecido que a
instituição ou agente ﬁnanceiro participante
só poderá receber recursos até o máximo de
15% (quinze por cento) do total ofer tado em
cada oferta pública, na forma do regulamento,
considerado o limite de 100 (cem) unidades
habitacionais por Município.
§ 1° O Poder Executivo federal disporá
necessariamente sobre os seguintes aspectos:
I – valores e limites das subvenções individualizadas a serem destinadas a cada beneﬁciário;
II – remuneração das instituições e agentes ﬁnanceiros pelas operações realizadas;
III – quantidade, condições e modalidades de ofertas públicas de cotas de subvenções; e
IV – tipologia e padrão das moradias e
da infraestrutura urbana, com observância da
legislação municipal pertinente.
§ 2° As operações de que trata o caput
poderão ser realizadas pelos bancos múltiplos,
pelos bancos comerciais, pelas sociedades de
crédito imobiliário, pelas companhias hipotecárias, por órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades de economia mista
em que haja participação majoritária do poder
público, que operem no ﬁnanciamento de habitações e obras conexas, e pelas cooperativas
de crédito que tenham entre seus objetivos o
ﬁnanciamento habitacional a seus cooperados,
desde que tais instituições e agentes ﬁnanceiros sejam especiﬁcamente autorizados a operar o programa pelo Banco Central do Brasil
e pelo Ministério das Cidades, no âmbito de
suas competências.
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§ 3° Os Estados e os Municípios poderão
complementar o valor das subvenções econômicas com créditos tributários, benefícios
ﬁscais, bens ou serviços economicamente
mensuráveis, assistência técnica ou recursos
ﬁnanceiros.”
“Art. 43-A. Sobre os respectivos
emolumentos do tabelião e do registrador tratados nos arts. 42 e 43 não incidirão nem serão
acrescidos, a qualquer título, taxas, custas e
contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de custeio
de atos gratuitos e fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de
classe, criados ou que venham a ser criados
sob qualquer título ou denominação.”
“Art. 44-A. Nos atos registrais relativos ao
PMCMV, o prazo para qualiﬁcação do título e
respectivo registro, averbação ou devolução
com indicação das pendências a serem satisfeitas para sua efetivação não poderá ultrapassar a 15 (quinze) dias, contados da data
em que ingressar na serventia.
§ 1° Havendo exigências de qualquer
ordem, elas deverão ser formuladas de uma
só vez, por escrito, articuladamente, de forma
clara e objetiva, em papel timbrado do cartório, com data, identiﬁcação e assinatura do
servidor responsável, para que o interessado
possa satisfazê-las, ou, não se conformando,
requerer a suscitação de dúvida.
§ 2° Reingressando o título dentro da vigência da prenotação, e estando em ordem, o
registro ou averbação será feito no prazo de
10 (dez) dias.
§ 3° Em caso de inobservância do disposto neste artigo, será aplicada multa, na
forma do inciso II do caput do art. 32 da Lei
n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, com
valor mínimo de 20% (vinte por cento) dos respectivos emolumentos, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.”
“Art. 60-A. O título de legitimação de posse pode ser extinto pelo Poder Público emitente quando constatado que o beneﬁciário não
está na posse do imóvel e não houve registro
de cessão de direitos.
Parágrafo único. Após o procedimento
para extinção do título, o Poder Público solicitará ao oﬁcial de registro de imóveis a averbação do seu cancelamento, nos termos do
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inciso III do art. 250 da Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973.”
“Art. 71-A. O Poder Público concedente
poderá extinguir, por ato unilateral, com o objetivo de viabilizar obras de urbanização em
assentamentos irregulares de baixa renda e em
benefício da população moradora, contratos de
concessão de uso especial para ﬁns de moradia
e de concessão de direito real de uso ﬁrmados
anteriormente à intervenção na área.
§ 1° Somente poderão ser extintos os
contratos relativos a imóveis situados em áreas efetivamente necessárias à implementação
das obras de que trata o caput, o que deverá
ser justiﬁcado em procedimento administrativo próprio.
§ 2° O beneﬁciário de contrato extinto
na forma do caput devera ter garantido seu
direito a moradia, preferencialmente na área
objeto de intervenção, por meio de contrato
que lhe assegure direitos reais sobre outra
unidade habitacional, observada a aplicação
do disposto no art. 13 da Lei no 11.481, de 31
de maio de 2007.”
“Art. 73-A. Excetuados os casos que
envolvam recursos do FGTS, os contratos
em que o beneﬁciário ﬁnal seja mulher chefe
de família, com renda familiar mensal inferior
a R$1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco
reais), no âmbito do PMCMV ou em programas de regularização fundiária de interesse
social promovidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, poderão ser ﬁrmados
independentemente da outorga do cônjuge,
não se lhes aplicando o disposto nos arts. 1.647
a 1.649 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil.
§ 1° O contrato ﬁrmado na forma do caput será registrado no registro de imóveis
competente, sem a exigência de documentos
relativos a eventual cônjuge.
§ 2° Prejuízos sofridos pelo cônjuge por
decorrência do previsto neste artigo serão resolvidos em perdas e danos.”
“Art. 79-A. Para construção, reforma ou requaliﬁcação de imóveis no âmbito do PMCMV,
a Caixa Econômica Federal ﬁca autorizada a
adquirir, em nome do FAR, e pelo prazo necessário à conclusão das obras e transferência da unidade construída aos beneﬁciários
do programa:
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I – os direitos de posse em que estiver
imitido qualquer ente da Federação a partir
de decisão proferida em processo judicial de
desapropriação em curso, conforme comprovado mediante registro no cartório de registro
de imóveis competente; e
II – os direitos reais de uso de imóvel público, de que trata o art. 7° do Decreto-Lei n°
271, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1° A aquisição prevista no inciso I do
caput será condicionada ao compromisso do
ente público de transferir o direito de propriedade do imóvel ao FAR, após o trânsito em
julgado da sentença do processo judicial de
desapropriação.
§ 2° A transferência ao beneﬁciário ﬁnal
será condicionada ao adimplemento das obrigações assumidas por ele com o FAR.
§ 3° A aquisição prevista no inciso II do
caput somente será admitida quando o direito real de uso for concedido por prazo indeterminado.
§ 4° Os contratos de aquisição de imóveis ou de direitos a eles relativos pelo FAR,
serão celebrados por instrumento particular
com força de escritura pública e registrados
no registro de imóveis competente.”
“Art. 81-A. Os limites de renda familiar
expressos nesta lei constituem valores máximos, admitindo-se a atualização nos termos
do § 6° do art. 3°, bem como a deﬁnição, em
regulamento, de subtetos de acordo com as
modalidades operacionais praticadas.”
“Art. 82-A. Enquanto não efetivado o aporte de recursos necessários às subvenções econômicas de que tratam os incisos I e II do art.
2° e o art. 11 desta lei, observado o disposto na
lei orçamentária anual, o agente operador do
FGTS, do FAR e do FDS, que tenha utilizado
as disponibilidades dos referidos fundos em
contratações no âmbito do PMCMV, terá direito
ao ressarcimento das quantias desembolsadas,
devidamente atualizadas pela taxa Selic.”
“Art. 82-B. O PMCMV, nos termos do
art. 1° desta lei, tem como meta promover a
produção, aquisição, requaliﬁcação e reforma
de dois milhões de unidades habitacionais,
a partir de 1° de dezembro de 2010 até 31
de dezembro de 2014, das quais, no mínimo, 220.000 (duzentas e vinte mil) unidades
serão produzidas por meio de concessão de
subvenção econômica na forma do inciso I do
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§ 1° do art. 6°-B, nas operações de que trata
o inciso III do caput do art. 2°, a beneﬁciários
ﬁnais com renda de até R$1.395,00 (mil, trezentos e noventa e cinco reais), respeitados
os valores consignados nas respectivas leis
orçamentárias anuais.
Parágrafo único. As diretrizes para a continuidade do programa poderão ser complementadas no plano nacional de habitação a
ser apresentado pelo Poder Executivo federal
mediante projeto de lei.”
“Art. 82-C. Para o exercício de 2011, a
União ﬁca autorizada a utilizar os recursos previstos nos arts. 2°, 5°, 12, 18 e 19 desta lei.”
Art. 3° O § 3° do art. 1° da Lei no 10.188, de 12
de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1° ..................................................
§ 3° Fica facultada a alienação, sem
prévio arrendamento, ou a cessão de direitos dos imóveis adquiridos no âmbito do
Programa.”(NR)
Art. 4° Os arts. 167, 176, 205, 213, 221, 235, 237-A
e 290-A da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 167 ...............................................
I ............................................................
..............................................................
36. da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios ou às suas entidades
delegadas, e respectiva cessão a promessa
de cessão;
..............................................................
42. da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no art. 60 da Lei
n° 11.977, de 7 de julho de 2009;
II – ........................................................
..............................................................
27. da extinção da legitimação de posse;
28. da extinção da concessão de uso
especial para ﬁns de moradia;
29. da extinção da concessão de direito
real de uso.”(NR)
“Art. 176. ..............................................
..............................................................
§ 8° O ente público proprietário ou imitido na posse a partir de decisão proferida em
processo judicial de desapropriação em curso
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poderá requerer a abertura de matrícula de
parte de imóvel situado em área urbana ou de
expansão urbana, previamente matriculado ou
não, com base em planta e memorial descritivo,
podendo a apuração de remanescente ocorrer
em momento posterior.”(NR)
“Art. 205. ..............................................
Parágrafo único. Nos procedimentos de
regularização fundiária de interesse social,
os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 (sessenta) dias de seu lançamento no
protocolo.”(NR)
“Art. 213. ..............................................
..............................................................
§ 11. .....................................................
I – a regularização fundiária de interesse
social realizada em Zonas Especiais de Interesse Social, promovida por município ou pelo
Distrito Federal, quando os lotes já estiverem
cadastrados individualmente ou com lançamento ﬁscal há mais de 10 (dez) anos;
..............................................................
III – a adequação da descrição de imóvel urbano decorrente de transformação de
coordenadas geodésicas entre os sistemas
de georreferenciamento oﬁciais;
IV – a averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento
decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social de que trata a Lei nº
11.977, de 7 de julho de 2009; e
V – o registro do parcelamento de glebas
para ﬁns urbanos anterior a 19 de dezembro
de 1979, que esteja implantado e integrado á
cidade, nos termos do art. 71 da Lei no 11.977,
de 7 de julho de 2009.
..............................................................
16. Na retiﬁcação de que trata o inciso II
do caput, serão considerados confrontantes
somente os conﬁnantes de divisas que forem
alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais.”(NR)
“Art. 221. ..............................................
..............................................................
V – contratos ou termos administrativos,
assinados com a União, Estados, Municípios
ou o Distrito Federal, no âmbito de programas
de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social, dispensado o
reconhecimento de ﬁrma.
§ 1º Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput assi-
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nados a rogo com a impressão dactiloscópica
do beneﬁciário, quando este for analfabeto ou
não puder assinar, acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas.
§ 2º Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput
poderão ser celebrados constando apenas o
nome e o número de documento oﬁcial do beneﬁciário, podendo sua qualiﬁcação completa
ser efetuada posteriormente, no momento do
registro do termo ou contrato, mediante simples requerimento do interessado dirigido ao
registro de imóveis.”(NR)
“Art. 235. ..............................................
..............................................................
III – 2 (dois) ou mais imóveis contíguos
objeto de imissão provisória na posse registrada em nome da União, Estado, Município
ou Distrito Federal.
§ 1º Os imóveis de que trata este artigo,
bem como os oriundos de desmembramentos,
partilha e glebas destacadas de maior porção,
serão desdobrados em novas matrículas, juntamente com os ônus que sobre eles existirem,
sempre que ocorrer a transferência de 1 (uma)
ou mais unidades, procedendo-se, em seguida,
ao que estipula o inciso II do art. 233.
§ 2º A hipótese de que trata o inciso III
somente poderá ser utilizada nos casos de
imóveis inseridos em área urbana ou de expansão urbana e com a ﬁnalidade de implementar
programas habitacionais ou de regularização
fundiária, o que deverá ser informado no requerimento de uniﬁcação.
§ 3º Na hipótese de que trata o inciso III,
a uniﬁcação das matrículas poderá abranger
um ou mais imóveis de domínio público que
sejam contíguos à área objeto da imissão provisória na posse.”(NR)
“Art. 237-A ............................................
§ 1° Para efeito de cobrança de custas
e emolumentos, as averbações e os registros
relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio
jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato de registro único,
não importando a quantidade de unidades
autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes.
..............................................................
§ 3º O registro da instituição de condomínio ou da especiﬁcação do empreendimento

MAIO 2011
15052

Quarta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

constituirá ato único para ﬁns de cobrança de
custas e emolumentos.”(NR)
“Art. 290-A ............................................
III – o registro de título de legitimação de
posse, concedido pelo Poder Público, de que
trata o art. 59 da Lei n° 11.977, de 7 de julho de
2009, e de sua conversão em propriedade.
§ 1° O registro e a averbação de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
independem da comprovação do pagamento de
quaisquer tributos, inclusive previdenciários.
§ 2° (Revogado)_”(NR)
Art. 5° A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 195-A e
195-B e do Capítulo XII do Título V, com os arts. 288-A,
288-B, 288-C, 288-D, 288-E, 288-F e 288-G:
“Art. 195-A. O Município poderá solicitar
ao registro de imóveis competente a abertura
de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo
urbano, ainda que não inscrito ou registrado,
por meio de requerimento acompanhado dos
seguintes documentos:
I – planta e memorial descritivo do imóvel
público a ser matriculado, dos quais constem a
sua descrição, com medidas perimetrais, área
total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos
vértices deﬁnidores de seus limites;
II – comprovação de intimação dos
confrontantes para que informem, no prazo
de 15 (quinze) dias, se os limites deﬁnidos na
planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem as suas
respectivas áreas, se for o caso;
III – as respostas a intimação prevista no
inciso II, quando houver; e
IV – planta de parcelamento assinada
pelo loteador ou aprovada pela prefeitura,
acompanhada de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, na hipótese
deste não ter sido inscrito ou registrado.
§ 1° Apresentados pelo Município os
documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro dos
imóveis públicos decorrentes do parcelamento
do solo urbano na matrícula ou transcrição da
gleba objeto de parcelamento.
§ 2° Na abertura de matrícula de imóvel
público oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência nas medidas perime-
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trais de que resulta, ou não, alteração de área,
a situação de fato implantada do bem deverá
prevalecer sobre a situação constante do registro ou da planta de parcelamento, respeitados
os limites dos particulares lindeiros.
§ 3° Não será exigido, para transferência de domínio, formalização da doação de
áreas públicas pelo loteador nos casos de
parcelamentos urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro
de 1937.
§ 4° Recebido o requerimento e veriﬁcado
o atendimento aos requisitos previstos neste
artigo, o oﬁcial do registro de imóveis abrirá a
matricula em nome do Município.
§ 5° A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do
bem público.”
“Art. 195-B. Os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de imóveis
competente a abertura de matrícula de parte ou
da totalidade de imóveis urbanos sem registro
anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegurado pela legislação, por meio de requerimento
acompanhado dos documentos previstos nos
incisos I, II e III do art. 195-A.
§ 1° Recebido o requerimento na forma
prevista no caput, o oﬁcial de registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente,
observado o disposto no § 5° do art. 195-A.
§ 2° O Município poderá realizar, em
acordo com o Estado, o procedimento de que
trata este artigo e requerer, em nome deste,
no registro de imóveis competente a abertura
de matrícula de imóveis urbanos situados nos
limites do respectivo território municipal.”
“CAPÍTULO XII
Do Registro da Regularização Fundiária Urbana”
“Art. 288-A. O registro da regularização
fundiária urbana de que trata a Lei n° 11.977,
de 7 de julho de 2009, deverá ser requerido
diretamente ao Oﬁcial do registro de imóveis
e será efetivado independentemente de manifestação judicial, importando:
I – na abertura de matrícula para a área
objeto de regularização, se não houver;
II – no registro do parcelamento decorrente do projeto de regularização fundiária; e
III – na abertura de matrícula para cada
uma das parcelas resultantes do parcelamen-
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to decorrente do projeto de regularização fundiária.
§ 1° O registro da regularização fundiária poderá ser requerido pelos legitimados
previstos no art. 50 da Lei n° 11.977, de 7 de
julho de 2009, independentemente de serem
proprietários ou detentores de direitos reais
da gleba objeto de regularização.
§ 2° As matrículas das áreas destinadas
a uso público deverão ser abertas de ofício,
com averbação das respectivas destinações
e, se for o caso, das limitações administrativas
e restrições convencionais ou legais.
§ 3° O registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária poderá
ser cancelado, parcialmente ou em sua totalidade, observado o disposto no art. 250.
§ 4° Independe da aprovação de projeto
de regularização fundiária o registro:
I – da sentença de usucapião, da sentença declaratória ou da planta, elaborada para
outorga administrativa, de concessão de uso
especial para ﬁns de moradia; e
II – do parcelamento de glebas para ﬁns
urbanos anterior a 19 de dezembro de 1979
que não possuir registro, desde que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade,
nos termos do art. 71 da Lei n° 11.977, de 7
de julho de 2009.”
“Art. 288-B. Na hipótese da regularização
fundiária implementada por etapas, o registro
será feito com base em planta e memorial descritivo referentes à totalidade da área objeto
de regularização, que especiﬁquem as porções
ainda não regularizadas.”
“Art. 288-C. A planta e o memorial descritivo exigidos para o registro da regularização
fundiária a cargo da administração pública
deverão ser assinados por proﬁssional legalmente habilitado, dispensada a apresentação
de anotação de responsabilidade técnica no
competente Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura – CREA, quando o responsável
técnico for servidor ou empregado público.”
“Art. 288-D. A averbação da demarcação
urbanística para ﬁns de regularização fundiária
de interesse social observará o disposto nos
arts. 56 e 57 da Lei n° 11.977, de 7 de julho de
2009, e será feita mediante requerimento do
Poder Público dirigido ao registro de imóveis
responsável pela circunscrição imobiliária na
qual o imóvel estiver situado.
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§ 1° Na hipótese de a demarcação
urbanística abranger imóveis situados em mais
de uma circunscrição imobiliária, o procedimento previsto no art. 57 da Lei n° 11.977, de
7 de julho de 2009, será feito no registro de
imóveis que contiver a maior porção da área
demarcada.
§ 2º O requerimento de que trata o caput
deverá ser acompanhado do auto de demarcação urbanística, instruído com os documentos
relacionados nos incisos I a III do § 1° do art.
56 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.
§ 3º Recepcionado o auto de demarcação
urbanística, o oﬁcial deverá proceder às buscas
para identiﬁcação do proprietário da área a ser
regularizada e de matrículas ou transcrições
que a tenham por objeto.
§ 4° Realizadas as buscas, o oﬁcial do
registro de imóveis deverá notiﬁcar o proprietário e os confrontantes da área demarcada
para apresentar impugnação à averbação da
demarcação urbanística, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a notiﬁcação ser feita:
I – pessoalmente;
II – por correio, com aviso de recebimento; ou
III – por solicitação ao oﬁcial de registro de títulos e documentos da comarca da
situação do imóvel ou do domicílio de quem
deva recebê-la.
§ 5° No caso de o proprietário ou de os
confrontantes não serem localizados nos endereços constantes do registro de imóveis ou
naqueles fornecidos pelo Poder Público, para
notiﬁcação na forma estabelecida no § 4°, disso o oﬁcial deverá comunicar o Poder Público
responsável pelo procedimento para notiﬁcação nos termos dos §§ 2° e 3° do art. 57 da
Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009.
§ 6° Havendo impugnação, o oﬁcial do
registro de imóveis deverá notiﬁcar o Poder
Público para que se manifeste no prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 7° O oﬁcial de registro de imóveis deverá promover tentativa de acordo entre o impugnante e o Poder Público.
§ 8° Havendo impugnação apenas em
relação à parcela da área objeto do auto de demarcação urbanística, o procedimento seguirá
em relação à parcela não impugnada.
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§ 9° Não havendo acordo, a demarcação
urbanística será encerrada em relação à área
impugnada.”
“Art. 288-E. Nas hipóteses de curso do
prazo sem impugnação ou de superação da
oposição ao procedimento, a demarcação urbanística será averbada nas matrículas alcançadas pelo auto, devendo ser informadas:
I – a área total e o perímetro correspondente ao auto de demarcação urbanística;
II – as matrículas alcançadas pelo auto de
demarcação urbanística e, quando possível, a
área abrangida em cada uma delas; e
III – a existência de áreas cuja origem
não tenha sido identiﬁcada em razão de imprecisões dos registros anteriores.
§ 1° Na hipótese de o auto de demarcação urbanística incidir sobre imóveis ainda não
matriculados, previamente à averbação, será
aberta matrícula nos termos do art. 228, devendo esta reﬂetir a situação registrada do imóvel,
dispensadas a retiﬁcação do memorial descritivo e a apuração de área remanescente.
§ 2° Nos casos de registro anterior efetuado em outra circunscrição, para abertura da
matrícula de que trata o § 1°, o oﬁcial requererá, de ofício, certidões atualizadas daquele
registro.
§ 3° Na hipótese de que trata o § 1°
do art. 288-D, o oﬁcial do registro de imóveis
responsável pelo procedimento comunicará as
demais circunscrições imobiliárias envolvidas
para averbação da demarcação urbanística
nas respectivas matrículas.
§ 4° A demarcação urbanística será averbada ainda que a área abrangida pelo auto
supere a área disponível nos registros anteriores, não se aplicando neste caso o disposto
no § 2° do art. 225.
§ 5° Não se exigirá, para a averbação
da demarcação urbanística, a retiﬁcação do
memorial descritivo da área não abrangida
pelo auto, ﬁcando a apuração de remanescente sob a responsabilidade do proprietário
do imóvel atingido.”
“Art. 288-F. O parcelamento decorrente
de projeto de regularização fundiária de interesse social deverá ser registrado na matrícula
correspondente.
§ 1° O registro do parcelamento implicará a imediata abertura de matrícula para cada
parcela, inclusive daquelas referentes a áreas
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destinadas ao uso público, nos termos do § 2°
do art. 288-A.
§ 2° Os documentos exigíveis para o
registro do parcelamento, conforme o caso, são
aqueles relacionados nos incisos I a IV do art.
65 da Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009.
§ 3° O registro do parcelamento independe do atendimento aos requisitos constantes da
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.”
“Art. 288-G. Na hipótese de procedimento de demarcação urbanística, o registro do
parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social será
feito em todas as matrículas nas quais o auto
de demarcação urbanística estiver averbado,
devendo ser informadas, quando possível, as
parcelas correspondentes a cada matrícula.
§ 1° No procedimento de demarcação
urbanística, admite-se o registro de parcelamento decorrente de projeto de regularização
fundiária ainda que a área parcelada, correspondente ao auto de demarcação urbanística,
supere a área disponível nos registros anteriores, não se aplicando neste caso o disposto
no § 2° do art. 225.
§ 2° Nas matrículas abertas para cada
parcela deverão constar, nos campos referentes ao registro anterior e ao proprietário:
I – quando for possível identiﬁcar a exata
origem da parcela matriculada, por meio de
planta de sobreposição do parcelamento com
os registros existentes, a matrícula anterior e
o nome de seu proprietário;
II – quando não for possível identiﬁcar
a exata origem da parcela matriculada, todas
as matrículas anteriores atingidas pelo auto
e a expressão “proprietário não identiﬁcado”,
dispensando-se neste caso os requisitos dos
itens 4 e 5 do inciso II do art. 167.
§ 3° Nas matrículas abertas para as áreas
destinadas a uso público, deverá ser observado
o mesmo procedimento deﬁnido no § 2°.
§ 4º O título de legitimação de posse e
a conversão da legitimação de posse em propriedade serão registrados na matrícula da
parcela correspondente.”
Art. 6° O parágrafo único do art. 22 da Lei n°
6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 22. ................................................
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Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o
Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada
pelo loteador ou aprovada pelo Município e de
declaração de que o parcelamento se encontra
implantado, o registro das áreas destinadas a
uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.”(NR)
Art. 7° Os arts. 31 e 32 da Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes dispositivos:
“Art. 31. ................................................
..............................................................
c) o ante da Federação imitido na posse a
partir de decisão proferida em processo judicial
de desapropriação em curso ou o cessionário
deste, conforme comprovado mediante registro
no registro de imóveis competente.
..................................................... ”(NR)
“Art. 32. ................................................
..............................................................
§ 13. Na incorporação sobre imóvel objeto
de imissão na posse registrada conforme item
36 do inciso I do art. 167 da Lei n° 6.015, de
31 de dezembro de 1973, ﬁca dispensada a
apresentação, relativamente ao ente público,
dos documentos mencionados nas alíneas a,
b, c, f e o deste artigo, devendo o incorporador
celebrar contrato de cessão de posse com os
adquirentes das unidades autônomas, aplicando-se a regra prevista nos S§ 4°, 5° e 6°
do art. 26 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro
de 1979.”(NR)
Art. 8° O § 6° do art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar acrescido da seguinte
alínea e:
“Art. 47. 7 ..............................................
..............................................................
§ 6°........................................................
..............................................................
e) a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária
de interesse social, na forma da Lei n° 11.977,
de 7 de julho de 2009.
..................................................... ”(NR)
Art. 9° A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1.240-A:
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“Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2
(dois) anos ininterruptamente e sem oposição,
posse direta, com exclusividade, sobre imóvel
urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta
metros quadrados) cuja propriedade divide com
ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou
o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.
§ 1° O direito previsto no caput não será
reconhecido ao mesmo possuidor mais de
uma vez.
§ 2° No registro do título do direito previsto no caput, sendo o autor da ação judicialmente considerado hipossuﬁciente, sobre os
emolumentos do registrador não incidirão e
nem serão acrescidos a quaisquer títulos taxas,
custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de
custeio de atos gratuitos, fundos especiais do
Tribunal de Justiça, bem como de associação
de classe, criados ou que venham a ser criados
sob qualquer título ou denominação.”(NR)
Art. 10. Nas operações no âmbito do PMCMV
protocoladas nos agentes ﬁnanceiros até 1° de dezembro de 2010, poderá ser assegurada a aplicação
das regras de contratação então vigentes, nos termos
do regulamento.
Art. 11. Fica instituído o cadastro nacional de
beneﬁciários de programas habitacionais urbanos ou
rurais e de regularização fundiária em áreas urbanas,
promovidos pelo Poder Público, nos quais tenham sido
concedidos, com recursos públicos, materiais ou ﬁnanceiros, incentivos de qualquer natureza, que possam
ser considerados como subsídio.
§ 1° O cadastro de que trata o caput reunirá
informações da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios e será implantado progressivamente,
nos termos do regulamento.
§ 2° A adesão dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios ao cadastro previsto no caput é condição para o repasse de recursos da União ou por ela
geridos direcionados a programas habitacionais ou de
regularização fundiária em áreas urbanas
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Ficam revogados:
I – o § 1° do art. 18, os §§ 1°, 2º, 3º, 4° e 5° do
art. 19, o § 5° do art. 57 e o art. 70 da Lei no 11.977,
de 7 de julho de 2009;
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II – o art. 2° da Medida Provisória n° 2.197-43,
de 24 de agosto de 2001; e
III – a partir de 31 de dezembro de 2011, os arts.
5° e 12, o caput e o § 2° do art. 18 e o caput do art.
19 da Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Escolha de autoridades.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências da Casa
que compareçam ao plenário, pois teremos votação
nominal, com quórum qualiﬁcado, para escolha de
autoridades.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para registrar a presença na tribuna de imprensa do
Senado da República da jornalista Alcilene Cavalcante, conceituadíssima jornalista amapaense, que está
visitando esta instituição. Quero apenas fazer, diante
de V. Exª, o devido registro.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Já foi feito
o registro da Marcha dos Prefeitos a Brasília. Eu gostaria de dizer que acontece, paralelamente, o encontro
dos Vereadores. Estão aqui não só a União dos Vereadores de Santa Catarina, presidida pelo companheiro,
Vereador Itamar, e a sua diretoria, mas os Vereadores
do Brasil inteiro, que vêm trazendo uma proposta de
reforma política, ajudando a Comissão do Senado e
da Câmara nessas tratativas e assim por diante.
Era o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 234, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 234, de 2011, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, Relator: Senador Flexa
Ribeiro, sobre a Mensagem nº 59, de 2011
(nº 87/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
Sr. Pedro Brito do Nascimento para exercer
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o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ.
O Senador Flexa Ribeiro foi o Relator da Mensagem que indica o Sr. Pedro Brito do Nascimento para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários.
O parecer é favorável.
Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Bloco/PMDB – AP) – Pela
ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trata-se de votação secreta do
Senado Federal para escolha de autoridade, mas não
poderia deixar de registrar neste instante a trajetória
do Sr. Pedro Brito do Nascimento, funcionário desde
os 14 anos do Banco do Nordeste do Brasil, onde
ocupou as funções mais destacadas. Dirigiu o nosso Banco do Estado do Ceará, e ali teve também um
grande e destacado papel. Atuou no setor privado, no
setor ﬁnanceiro. Em seguida, acompanhou o Ministro
Ciro Gomes, quando ocupou a Pasta da Integração
Nacional, sendo seu Secretário Executivo. Depois,
alcançou a posição de Ministro de Estado, na função
exatamente de Ministro da Integração. Em seguida, na
primeira oportunidade, quando foi elevada à Secretaria
de Estado, ocupou a Pasta da Secretaria Nacional de
Portos da Presidência da República. Agora é indicado pela Presidenta Dilma para ocupar esta destacada
posição na Antaq.
Então, é um nome conceituado, respeitado, que
teve uma votação extraordinária na nossa Comissão
de Infraestrutura e para o qual solicitamos o voto e o
apoio de todos, mesmo sabendo que se trata de uma
votação secreta do Senado Federal.
Trata-se de pessoa muito conceituada, muito
respeitada. Sua apresentação na Comissão mostrou
todo o seu preparo, seu conhecimento em relação à
atividade portuária brasileira e do mundo. Portanto,
nessa posição irá ajudar nosso País e, tenho convicção, ajudará muito também no esforço que o Brasil
tem desenvolvido para se transformar em uma nação
altamente competitiva nessa área.
Sr. Presidente, faço esse registro e peço o apoio
de todos à indicação do Sr. Pedro Brito do Nascimento.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me somar e apoiar in totum as palavras do
companheiro e amigo Senador Inácio Arruda, que
discorreu, em linhas gerais, sobre a personalidade e
a capacidade técnica do Dr. Pedro Brito para a Agência da Antaq.
Ele passou na Comissão de Infraestrutura. Eu
tive a oportunidade de ouvi-lo e ﬁquei realmente encantado com seus conhecimentos a respeito dos portos do Brasil e do grande desenvolvimento que nosso
País pode experimentar com o progresso desse setor.
Logicamente, com a sua experiência, com o seu devotamento, com a sua sabedoria e capacidade técnica,
haverá de, na Antaq, prestar enormes e assinalados
serviços ao nosso País.
Sr. Presidente, aproveitando o ensejo, eu gostaria
de pedir a V. Exª que colocasse para votar, na sessão
de hoje, o Requerimento nº 479, de 2011, que altera
a data de celebração do Dia Nacional da Defensoria
Pública para o período do Expediente da sessão do
dia 26 de maio de 2011.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido, na forma regimental, após
a Ordem do Dia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, eu queria fazer um registro, se V. Exª
me permite.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois não, com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer aqui
dois registros. Primeiro, Sr. Presidente, a inspeção do
trabalho comemora os seus 120 anos no Brasil com
uma belíssima exposição no corredor que dá acesso
ao plenário da Câmara dos Deputados. Ao mesmo
tempo, quero parabenizar a categoria de Auditor Fiscal do Trabalho, que tem, ao longo desses 120 anos,
desempenhado importante papel em nosso País.
A Câmara terá homenagem já a partir de hoje,
e nós faremos nossa homenagem também no Senado a essa tarefa importantíssima, que é a tarefa de
ﬁscalização, de acompanhamento, de gestão efetiva
das condições de trabalho. Esse é um registro que eu
gostaria de fazer, Sr. Presidente.
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Outro, Sr. Presidente, é que eu gostaria de chamar a atenção da base do Governo, pois, neste exato
momento, ocorre, em conjunto com a Frente Nacional
de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios,
a tão conhecida por nós Marcha dos Prefeitos, a 14ª
Marcha a Brasília, inclusive com a participação da
nossa Presidenta da República neste ato.
A Presidenta Dilma está se dirigindo ao ato com
os Prefeitos.
Nós, infelizmente, aqui, até por dever de ofício,
permaneceremos em plenário. Temos a apreciação
de importantes matérias e até a apreciação de indicação de membros para o STJ, mas queremos dizer
do nosso apoio integral. Esse é o primeiro momento
da Presidenta Dilma com os Prefeitos do nosso País,
num momento que eu diria até muito importante, num
momento em que já tivemos o primeiro trato no que
diz respeito aos restos a pagar, às verbas que poderão ser disponibilizadas para os Municípios, ao debate
que se abrirá, a partir de agora, no que diz respeito a
matérias como o pré-sal e a Emenda nº 29, e ao bom
debate com os Municípios.
Este Senado tem se destacado exatamente pela
defesa veemente que faz dos Municípios brasileiros.
É importante lembrar que é na ponta, é nos Municípios locais que as pessoas literalmente atravessam as suas diﬁculdades e, portanto, nutrem, das
Casas Legislativas, tanto Câmara quanto Senado ou
até Assembleias Legislativas, nutrem a esperança de
projetos que possam ir ao encontro do desejo dessa
nossa gente.
Portanto, ﬁca aqui o nosso registro de total apoio
e envolvimento nessa luta em defesa do munícipe, essa
luta em defesa da ação do desenvolvimento local, que é
importante, assim como também as diversas lutas dos
Prefeitos, em relação principalmente à busca, aqui, de
recursos no Orçamento, de uma melhor distribuição do
Fundo de Participação dos Municípios e de uma reforma tributária que leve em consideração a parte mais
importante da federação, que é o Município.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
Como se trata de maioria simples, o quórum permite a apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO, 10.
Não houve abstenções.
Total: 61 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 245, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 245, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Francisco Dornelles, sobre a Mensagem nº
62, de 2011 (nº 99/2011, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Sr. Ricardo Villas Bôas Cueva para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo
de Ministro, em vaga destinada a Advogado, decorrente da aposentadoria do Senhor
Ministro Nilson Vital Naves.
Discussão do parecer.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo aos
Senadores do PMDB que estão em outras dependências da Casa que, por favor, venham ao plenário. Vamos ter ainda pelo menos quatro votações
nominais importantes. Portanto, é recomendável a
presença de todos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, realmente para
reforçar esse apelo, porque essas votações agora, as
próximas três votações de Ministros do STJ são com
quorum qualiﬁcado. Temos que ter 41 votos “sim”.
Portanto, cada voto é importante das Srªs e dos Srs.
Senadores.
Então, peço às Senadoras e aos Senadores que
estão em seus gabinetes que venham votar no plenário
porque cada voto é importante nesta votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar.
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
que estão fora do plenário que compareçam para votar
porque temos uma votação com quórum qualiﬁcado.
É importante a presença de todos para termos um
quórum, para que possamos apreciar os juízes indicados. (Pausa.)
Apelo aos Senadores e às Senadoras que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências
da Casa que compareçam ao plenário, pois estamos
em um processo de votação secreta para escolha de
Ministros para o Superior Tribunal de Justiça e precisamos de quórum qualiﬁcado.
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(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria também
de registrar aqui a presença, na Marcha dos Prefeitos, de uma pauta importante para o Brasil, e dizer
que ﬁzemos um apelo à nossa Presidente Dilma para
que possamos abrir as condições de um entendimento em relação ao pré-sal. Eu acho que há toda uma
sensibilidade do Congresso Nacional em relação à
situação do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de
outros Estados. Mas penso que é uma riqueza em
que, claramente, há um sentimento nacional, há uma
necessidade de planejarmos o futuro. Há duas coisas
que são fundamentais, e acho que podemos chegar
a um entendimento. A primeira delas é garantir as
condições de que esses Estados que já tinham essa
receita incluída no seu planejamento possam não ter
esse prejuízo. Mas, do outro lado, que se tenham as
condições de ter a partilha desses recursos e recursos futuros com todos os brasileiros. Eu acho que há
propostas nessa direção e temos que caminhar para
um entendimento.
E, neste dia em que temos aqui essa mobilização dos prefeitos, dos vereadores, enﬁm, é o melhor
momento para que a gente possa abrir esse entendimento. E quero conﬁar que V. Exª e que esta Casa vão
ajudar muito nessa mediação.
Muito obrigado.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
a gratidão deste Senador, eu gostaria de dizer que
V. Exª me designou para oferecer relatório à Medida
Provisória nº 527, de 2011, que altera a organização
da República e dos Ministérios e cria a Secretaria de
Aviação Civil, alterando a Agência Nacional de Aviação Civil e a Infraero.
V. Exª sabe da importância dessa medida provisória, e, no dia 14 de abril, há um mês, venceu o prazo para a Câmara dos Deputados oferecer parecer e
deliberar sobre essa medida provisória.
Por conseguinte, Sr. Presidente, o nosso prazo
terminaria no dia 16 de maio, segunda-feira próxima.
Uma medida provisória dessa importância, que mexe
com toda a aviação civil brasileira, com todas as nuances que ela tem, e nós não teríamos tempo algum.
Na forma regimental, §7º, do art. 62, da Constituição Federal, peço a V. Exª que prorrogue, como
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tem feito, numa atitude extrema, para que possamos
mediar essa profunda diﬁculdade que o Senado vive
com a deliberação das medidas provisórias, prorrogue
o prazo dentro do Regimento Interno, e, diariamente,
Sr. Presidente, desta tribuna, eu haverei de cobrar da
Câmara dos Deputados uma posição, porque o Senado não pode continuar mais com uma situação dessa
natureza.
A Medida Provisória nº 527, que mexe com toda
a aviação civil, há trinta dias, teve o seu prazo ﬁndo
na Câmara dos Deputados.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O pedido de V. Exª será examinado pela Mesa,
na forma regimental.
Mais uma vez, quero apelar aos Senadores e Senadoras que compareçam ao plenário para podermos
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concluir a votação do nome do Dr. Ricardo Cueva para
Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Tivemos o registro da presença de 72 Senadores
e só temos 63 votos no plenário.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
revisão do orador.) – Eu gostaria de registrar o meu
voto na votação anterior. Eu estava atendendo o Governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, que estava
na minha sala.
Por favor, registrar o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores, e NÃO, 10
Srs. Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a respectiva comunicação à Senhora
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 247, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 247, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Aécio Neves, sobre a Mensagem nº 64, de
2011 (nº 101/2011, na origem), submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Senhor
Sebastião Alves dos Reis Júnior para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo
de Ministro, em vaga destinada a Advogado,
decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros.
Não havendo quem queira discutir a matéria, está
encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, enquanto V. Exª aguarda a votação, eu
gostaria de solicitar a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu encaminhei há
poucos dias, e acompanhei o encaminhamento dado
à matéria por V. Exª, na semana passada, acerca do
procedimento que poderíamos adotar sobre o número de comissões provisórias, comissões especiais e
subcomissões nesta Casa.
Essa preocupação, V. Exª deve se lembrar, eu
levantei neste plenário e, por isso, tomei a iniciativa
de apresentar um projeto para que buscássemos disciplinar essa matéria.
A nossa intenção não é esvaziar o trabalho nem
tampouco inibir a possibilidade de tratarmos os diversos
temas, mas é a possibilidade, nessa proposta nossa,
de cada vez mais potencializarmos e valorizarmos os
trabalhos das comissões permanentes.
Então, quero pedir a V. Exª, já que tomei conhecimento por intermédio do próprio pronunciamento de V.
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Exª, assim como dos órgãos nossos de divulgação, em
que V. Exª estaria designando o Senador Demóstenes
Torres para acompanhar essa matéria.
Então, o que eu pediria a V. Exª é que pudesse levar
e ter como referência matéria que apresentamos à Mesa
desta Casa no sentido de disciplinar essa questão da
criação de subcomissões ou de comissões especiais.
Na proposta que apresento, Sr. Presidente, peço
que cada Comissão tenha no máximo duas subcomissões e que tentemos organizar, até para possibilitar,
cada vez mais, um trabalho qualitativo de nossa parte,
com início, meio e ﬁm, como consequência.
Então, quero fazer esse apelo a V. Exª e parabenizá-lo pela atitude de buscar, de uma vez por todas,
organizar essa situação, para nos permitir boas condições de trabalho e, ao mesmo tempo, que tenhamos,
por meio das comissões permanentes, a ﬂuidez e a
consequência daquilo que iniciamos.
Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de mencionar nesta tarde.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esse assunto está sendo discutido já entre as
lideranças e justamente os diversos presidentes das
comissões envolvidos nessa matéria, de modo que a
tenhamos realmente resolvida.
Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto aguardamos que o maior número de Srs. Senadores possam
vir participar desta votação, eu gostaria apenas de
lembrar ao plenário, V. Exª tem acompanhado de perto
este tema, que resolveu o Sr. Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, marcar para amanhã, pela manhã, uma
sessão exclusiva para discutirmos a proposta inicial de
V. Exª em relação ao trâmite das medidas provisórias
nesta Casa e o substitutivo que apresentei.
Temos tido oportunidade de conversar com inúmeros membros daquela comissão, dos mais diversos partidos, e teremos amanhã, Sr. Presidente, uma
oportunidade única, acredito eu, nesta legislatura, de
normatizar e de criar mecanismos que, de um lado,
garantam ao Governo correto exercício e utilização do
instituto de medida provisória, ao mesmo tempo que
reservam ao Congresso Nacional as prerrogativas que
são inerentes à sua função.
Portanto, chamo atenção deste Plenário, porque
tenho expectativa, Presidente Sarney, de que possamos
construir um avanço que não será nem do Governo
nem da Oposição, tampouco do Senado ou da Câmara
dos Deputados; será da sociedade brasileira. Portanto,
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aqueles que puderem participar amanhã dessa discussão, certamente, poderão contribuir para a deﬁnição de
um marco novo, que permita que o Poder Legislativo
volte a legislar como não vem ocorrendo ao longo dos
últimos anos, Presidente José Sarney.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas manifestar aqui o meu voto a favor da indicação do Dr. Sebastião Alves Reis, tendo em vista que
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tive a primazia de conhecê-lo e dá para perceber, com
muita clarividência, o preparo que tem para o exercício de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Particularmente, tenho a certeza de que ele vai enriquecer
aquele Colegiado, diante do seu currículo e sobretudo
por ser um homem preparado, um homem de retidão
e de caráter invejável. Aqui, de público, quero declarar
o meu voto a favor do ilustre Dr. Sebastião, indicado
para Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO, 10.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 246, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 246, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Ciro Nogueira, sobre a Mensagem nº 63, de
2011 (nº 100/2011, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Sr. Antonio Carlos Ferreira para compor o
Superior Tribunal de Justiça, no cargo de
Ministro, em vaga destinada a Advogado,
decorrente da aposentadoria do Senhor
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer um apelo a V. Exª.
V. Exª sabe, como esta Casa toda sabe, que está
ocorrendo hoje e vai prosseguir até amanhã a Marcha de
Prefeitos. Eles vieram do Brasil inteiro para Brasília para
um encontro com o Poder Executivo, a quem pretendem
transmitir as suas angústias, as suas aﬂições e as suas
diﬁculdades, esperando algum tipo de solução.
Pessoalmente, sou um descrente em relação
às soluções que o Poder Executivo possa oferecer às
prefeituras municipais do Brasil, até pelo pretérito, por
tudo que foi feito no passado, pelas marchas que ocorreram no passado e pelos resultados que foram obtidos:
praticamente nada. O que se conseguiu foi à custa de
muita pressão, inclusive aqui no Parlamento, como é
o caso do 1% a mais no Fundo de Participação.
Mas há uma coisa que nós, no Congresso, podemos
fazer. Os prefeitos estão aqui, e estão, neste momento,
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tendo um encontro com Sua Excelência, a Presidente
Dilma, para apresentar-lhe os seus pleitos. Espero que
alguma coisa venha a ser acatada ou venha a ser aceita e o que for aceito venha a ser cumprido, mas há uma
coisa que nós podemos fazer, nós, Senadores.
Daquela tribuna, o Senador Romero Jucá, Relator da matéria que tratava dos royalties de petróleo,
no dia em que a matéria foi derrotada, anunciava que,
ainda no ano passado, no ano eleitoral, haveria uma
proposta do Poder Executivo normatizando, regulamentando a questão da distribuição dos royalties. Nós
estamos em maio do ano seguinte, e nada aconteceu
até agora. Nada!
Reconheço as diﬁculdades do Senador Romero
Jucá. Por ele algo teria acontecido. O que não aconteceu foi por obra e graça do Poder Executivo, que é
padrasto dos prefeitos, que é padrasto dos Municípios
do Brasil, que não tem gestos com as ﬁnanças dos
Municípios brasileiros. Mas nós podemos fazer alguma
coisa. Está nas nossas mãos; aliás, mais especiﬁcamente nas mãos de V. Exª.
Amanhã, haverá sessão do Congresso, e na pauta
poder-se-ia incluir perfeitamente a apreciação do veto
da matéria, que foi objeto de apreciação por parte do
Presidente da República, do Presidente Lula, tratando
de royalty, e que foi vetada. Se essa matéria fosse apreciada amanhã, nós teríamos uma belíssima oportunidade de homenagear os prefeitos do Brasil, derrubando
o veto e abrindo a perspectiva de receitas adicionais
para prefeitos que não têm a quem recorrer.
Eles estão, neste momento, com a Presidente da
República. Não sei o que vão conseguir, mas podem
conseguir deste Plenário e podem voltar aos seus
Municípios com um alento de vida, na medida em que
possamos colocar em apreciação o veto dos royalties
e possamos apreciá-lo, sim ou não. E aí faremos um
esforço para derrubar o veto e oferecer aos prefeitos
municipais aquilo que lhes falta para poderem governar os seus Municípios.
É o apelo que faço a V. Exª, no sentido de que, na
sessão de amanhã do Congresso, seja incluída a apreciação do veto referente à matéria dos royalties de petróleo
destinados e distribuídos aos municípios do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e Senadoras, uma
vez mais, que se encontram em outras dependências
da Casa que compareçam. Na última votação tivemos
65 votos, precisamos de mais dois votos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de saudar todos os prefeitos, sei que são mais
de mil que se encontram aqui em Brasília, e dizer a
eles que nós todos do Senado Federal temos o maior
apreço, e as questões municipalistas aqui sempre ocupam prioridade na nossa pauta.
Sinceramente, acho que não podemos vender falsas esperanças e ilusões. A questão do veto dos royalties é uma coisa inconstitucional. O próprio Presidente
Lula, antes de sair, disse: Crivella, eu vou vetar, mas
vou baixar uma medida provisória. Eu falei: Presidente,
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quando o senhor consultar a Advocacia-Geral da União,
V. Exª vai ver que royalty é uma questão constitucional,
tem que ser PEC. Vamos discutir, vamos debater, em
dois turnos, nas duas Casas, com quorum qualiﬁcado.
O resto, Sr. Presidente, é apenas esperanças.
Eu gostaria de deixar registrado este meu pronunciamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO, 12.
Houve uma abstenção.
Total: 64 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
somente para reiterar a solicitação feita pelo nobilíssimo Senador Agripino, pela Liderança do Democratas,
para o quanto antes V. Exª possa convocar a sessão
do Congresso Nacional, a ﬁm de apreciarmos o veto
sobre o projeto de lei que faz a repartição dos royalties do petróleo.
É uma solicitação que faço, neste momento, no
exercício da Liderança do Partido Socialismo e Liberdade.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes, deixe-me anunciar a matéria.
Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de
Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
com os votos contrários dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e, em
separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra,
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pela ordem, para solicitar a V. Exª que encaminhe, se
possível, ainda na sessão de hoje, solicitação que entregamos à Mesa em requerimento, pedindo que seja
colocada na Ordem da Dia, neste intervalo em que
estaremos sem medida provisória, de forma inaudita,
a Emenda Constitucional dos jornalistas, de autoria do
nosso nobre Colega, Senador Valadares.
O requerimento foi acolhido por quase a unanimidade dos Líderes, todos que solicitamos, assinamos.
Então, seria muito importante que pudéssemos encaminhar esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou examinar, na forma regimental, a solicitação de V. Exª.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos, desta votação.
Vamos passar à discussão.
Temos uma lista de oradores. Quero ler a lista
de oradores.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente pela ordem. É sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está
surgindo aqui um clima de entendimento de procedimento para votação, que seria um acordo para que
nós não votássemos esta matéria hoje, encerrássemos a Ordem do Dia hoje, nem discutirmos. Votaríamos amanhã como primeiro item e a votação se daria
sem pedido de veriﬁcação. Provavelmente, quer dizer,
pelo menos essa seria a ideia. Não haveria a ideia de
se fazer uma discussão arrastada com pedido de veriﬁcação, que tem 30 inscritos hoje.
Então, com essa posição da Oposição, eu, pela
Liderança do Governo, consulto os Líderes da base
do Governo se é possível fazer esse entendimento.
Se for possível, a minha posição é favorável ao entendimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB é a favor do entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa vai consultar os Líderes da Oposição
e dos outros partidos se concordam com a proposta
de V. Exª.
Quero tomar o voto do Senador Demóstenes
Torres.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria está de acordo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se V. Exª concorda com o adiamento da matéria para amanhã.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Concordo, Sr. Presidente, porque a Situação
tem um encontro com a Presidente Dilma. Nós vamos
ﬁcar até tarde e hoje vamos pedir veriﬁcação. Agora,
para amanhã, concordamos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E temos uma lista de 21 oradores para discutir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria concorda com o acordo. A Minoria concorda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – O Senador Mário Couto concorda, pelo PSDB.
Então, aprovado o pedido. Pela manifestação dos
partidos, aprovado o adiamento da matéria.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 467, de 2008-Complementar, de autoria da
Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para acrescentar
outras atividades de prestação de serviços às já passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CAE,
que apresenta.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
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formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (determina que alimentos provisórios sejam ﬁxados
cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia
comum por determinação judicial).
Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, favorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras
providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
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8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto, em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas, apresentadas ao Substitutivo,
no turno suplementar, perante a Comissão):
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
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11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia (SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a inﬁltração de agentes
da polícia na Internet com o ﬁm de investigar
crimes contra a liberdade sexual de criança
ou adolescente.
Parecer sob nº 122, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 121, de 2011,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora Senadora Ana
Rita), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos passar à palavra dos oradores inscritos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
quero fazer minhas as palavras de boas-vindas aos
Prefeitos, que, na XIV Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios Brasileiros, vêm aos milhares até aqui,
para, no encontro de hoje com a Presidenta Dilma,
trazer as reivindicações.
O Senador Agripino colocou, ainda há pouco, que
uma das reivindicações é a colocação em pauta do veto
ao projeto de distribuição dos royalties do petróleo,
que foi aprovado aqui pelo Senado e pela Câmara e
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o Presidente Lula vetou. V. Exª poderia atender esse
pleito dos Municípios brasileiros e colocar, na sessão
do Congresso que vai apreciar os vetos, que é uma
das reivindicações dos Municípios brasileiros, de todos, Estados e Municípios brasileiros.
E outro é com relação à regulamentação da Emenda nº 29, que estabelece também os 10% de aplicação
dos recursos da União para a saúde.
São os dois pleitos mais importantes que a
XIV Marcha dos Prefeitos a Brasília traz para serem atendidos pelo Governo Federal agora, no ano
de 2011.
Então, quero fazer um apelo, à Presidenta Dilma,
que autorize a regulamentação da Emenda nº 29; e
a V. Exª, como Presidente do Congresso, que inclua
na pauta da sessão do Congresso prevista para amanhã o veto à distribuição de royalties do petróleo que
foi aposto pelo Presidente Lula ainda na Legislatura
passada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/
PMDB – AP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, orador inscrito, como Líder, após a
Ordem do Dia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, é sempre com pesar que
ocupo a tribuna para dar uma notícia desfavorável ao
meu Estado. Mas é meu dever, como representante
do meu Estado, repercutir aqui da tribuna denúncias
que são feitas, inclusive, lá no Estado por Deputado
Estadual, como é o caso da denúncia, que vou ler,
feita pelo Flamarion Portela, a respeito da compra de
alimentos pelo Governo do Estado.
Essa denúncia foi feita ontem e, já hoje, o Ministério Público de Contas já estuda suspender o processo
licitatório que reúne a compra de alimentos em um único certame para a Secretaria de Educação, Trabalho e
Bem-Estar Social e Justiça e Cidadania, por suspeita
de fraude. É mais uma ação do atual Governo que tem
o cheiro e a clareza de fraudes.
O caso foi denunciado esta semana, como eu
já disse, no plenário da Assembleia Legislativa, pelo
Deputado Estadual Flamarion Portela, que reuniu
farta documentação e acusou o Estado de estar promovendo uma compra grosseiramente forjada. Ele
explicou que, na mesma licitação, o Governo pretende comprar merenda para alunos, alimentação para
presidiários e abastecer o restaurante popular, que
está fechado.
Portela esteve com o Ministério Público de Contas, onde formalizou a denúncia, que já foi distribuída
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para o Procurador Bismarck Dias de Azevedo, que atua
na área de educação. “Provavelmente vamos entrar
com uma representação junto ao Tribunal de Contas
do Estado, pedindo a suspensão do processo licitatório”, disse à Folha o Procurador-Geral do Ministério
Público de Contas.
Segundo a denúncia, quatro empresas
teriam participado do certame e no ﬁnal duas
delas, a Megaclear Comércio e Serviços Ltda
e a Masan Alimentos e Serviços Ltda disputaram a licitação. O valor total da compra ofertado pela empresa vencedora, a Megaclear, foi
de R$33.753.000. A diferença para a segunda colocada foi de apenas 3 mil reais, o que,
segundo o parlamentar, indicaria [claramente
um arranjo licitatório].
Os pouco mais de R$33 milhões serviriam para compra de alimentos das três pastas.
O valor estimado da Secretaria de Justiça e
Cidadania seria de R$12.996.946,80, enquanto da Setrabes seriam R$2.589.840. Já o da
Educação, seria de R$18.837.070.
Na opinião de Flamarion, o processo licitatório, encerrado no dia 28 passado, começou
errado desde a formação do preço base da
Secretaria de Educação. O deputado citou na
tribuna o nome do sócio da empresa vencedora
e forneceu seu capital social, que teria subido
de R$150 mil, em 2007, para R$1.350.000,
nos dias atuais.
Ainda mostrou em plenário um documento assinado pelo então secretário da Fazenda,
Leocádio Vasconcelos, datado de 2007, em
que ele aﬁrma que o endereço da Megaclear
Comércio e Serviços Ltda é ‘absolutamente
impróprio para o exercício da atividade de
produção e/ou comercialização de gêneros
alimentícios’. [Isso aqui é a palavra do secretário da Fazenda do atual governo].
Depois de outras considerações acerca
do funcionamento da referida empresa, Leocádio aﬁrma ‘causar-lhe estranheza o fato de
a referida empresa lograr êxito em certame
licitatório promovido pelo Estado, quando, na
verdade, não poderia sequer dele participar’.
[Isso é um absurdo, que ele não pode participar e ganha a licitação].
Flamarion destacou que o documento
tenha sido endereçado para a Comissão Permanente de Licitação do Estado. [E o mais
interessante é que] procurado pela reporta-
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gem, Governo do Estado informou que não se
pronunciará sobre o assunto.”
Eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer que eu lamento muito que um governador que pertence a um
partido sério tenha feito um eterno rosário de ilicitudes.
Não são denúncias por isso ou por aquilo, não. São
denúncias por malversação de recursos públicos, com
claro avanço no dinheiro do povo. Mas o governador,
que já sofreu dois pedidos de impeachment , dois
pedidos de CPI, provocou um endividamento do Estado nunca visto na história do meu Estado. Recebeu
do Governo Otomar Pinto, quando este morreu, um
Estado com saldo de R$600 milhões de reais e, hoje,
está deixando o Estado, até agora, com uma dívida
superior a R$1,5 bilhão.
Mas a lista de ilicitudes do governador vai longe. Começa pela traição ao próprio partido, quando a
viúva do Governador Otomar, Sra. Marluce Pinto, foi
candidata à Senadora, ele a abandonou e ela perdeu
a eleição.
Aqui eu quero só listar uma quantidade de ilicitudes já promovidas pelo governador que seria suﬁciente para haver uma intervenção federal, já que
a Assembleia não toma a posição, não diria nem de
fazer o impeachment, mas de apurar profundamente
esse descalabros.
Começa que ele reteve a passagem do duodécimo, quer dizer, o dinheiro que é da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário ele reteve durante o período
eleitoral. A mesma coisa, não mandou o orçamento no
período constitucional.
Depois, tivemos a triste operação feita pela Polícia Federal, decorrente de investigação do Ministério
Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado,
operação que recebeu o nome de Operação Mácula
ou Mancha, em que se constatou que foram roubados, da Secretaria de Saúde, cerca de R$30 milhões.
Fora isso, houve a retenção do dinheiro que é arrecadado dos funcionários para o Instituto de Previdência
por vários meses. A mesma coisa é o dinheiro que ele
tem de repassar, como patrão, para o Instituto.
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Existem irregularidades na titulação das terras,
com recomendação do Ministério Público Federal para
que o INCRA não repasse mais as terras para o Estado. O rolo com o Vale Solidário, onde está se pedindo
que as pessoas assinem um documento dizendo que
teria recebido meses atrás, sem ter recebido.
O desvio dos recursos do Fundeb, do transporte escolar, da merenda escolar, o desvio de recursos
obtidos por empréstimos junto ao BNDES, a fraude
na execução das rodovias federais, que o Tribunal de
Contas já detectou um superfaturamento de 30 milhões
– superfaturamento é um modo delicado para dizer
um roubo de 30 milhões com relação à execução das
rodovias federais.
Uso abusivo das aeronaves do Governo. Só para
o Mato Grosso foram 69 vezes; foi a Margarita, foi a
vários países, foi dezessete vezes ao seu Estado natal, Ceará; a compra de alimentos – já citei aqui agora,
mas a situação ainda é pior –, e a licitação de voos
ﬁctícios – denúncia que vou trazer nesses dias – em
que consta: fazer a licitação de voos que seriam feitos para cobrir voos feitos durante a campanha e que
ﬁcaram sem pagamento.
Portanto, eu quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente,
aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras, que eu não
posso parar de denunciar coisas que o Governador faz,
porque ele acha que não está ao alcance da lei. E eu
tenho certeza de que o PSDB, o Partido para o qual
foi levado pelo Governado Ottomar Pinto, não compactua com esse tipo de conduta já que é um Partido
que denuncia, todo dia aqui, falcatruas, irregularidades que ele julga.
Quero encerrar, pedindo a V. Exª a transcrição da
matéria da Folha de Boa Vista, que eu li, bem como
das matérias que puderam aduzir.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Com a palavra, como oradora inscrita, a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, estive, na semana passada, nesta tribuna
para tratar do lançamento do Programa Nacional de
Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas,
exatamente no momento em que centenas de lideranças indígenas do Brasil se reuniam no Acampamento Terra Livre, aqui, em Brasília, para reivindicar
seus direitos.
Não por coincidência, chegou às minhas mãos, Sr.
Presidente, também na semana passada, documento
da Hutukara Associação Yanomami, assinado por seu
presidente Davi Yanomami, uma das mais prestigiadas
lideranças indígenas do Brasil, tratando de vários temas, entre eles a invasão de terras por garimpeiros e
grileiros, o desmatamento de áreas contíguas à terra
indígena e, para variar, as falhas do Poder Público na
prestação de serviços de saúde e de educação voltados para essas comunidades indígenas.
Com 96 mil quilômetros quadrados que cobrem
os Estados de Amazona e Roraima, onde vivem cerca
de 19 mil indígenas das etnias Yanomami e Ye’kuana,
a terra indígena Yanomami estende-se também pelo
território da Venezuela, onde vivem mais de 7 mil
índios.
A área total nos dois países chega a 192 mil quilômetros quadrados de alta relevância para a biodiversidade do planeta, além de abrigar um dos povos mais
antigos e mais isolados da humanidade.
A demarcação e homologação da terra indígena, ocorrida em 1992, não se deu de forma tranquila.
Houve muita resistência, principalmente pela ocorrência de minérios que tornam o subsolo da região um
dos mais ricos do País, com registro principalmente de
ouro, cassiterita, mas também de minérios estratégicos
como o nióbio e o urânio.
De acordo com o documento da Hutukara, aumentou, nos 3 últimos anos, a presença de garimpeiros
dentro da terra indígena Yanomami, sem uma resposta
efetiva por parte dos órgãos do Governo Federal responsáveis, entre eles a Fundação Nacional do Índio e
o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o Ibama.
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As lideranças indígenas estão preocupadas, Sr.
Presidente, sobretudo porque a presença de garimpeiros na região resulta em conﬂitos e, nestes, geralmente
quem leva a pior são os próprios índios.
A Hutukara acusa o envio de inúmeros documentos à Funai e à Polícia Federal pedindo providências,
que até o momento não foram tomadas. Davi Yanomami sugere que o Governo Federal precisa coibir a
ação dos garimpeiros e, ao mesmo tempo, reprimir
as atividades econômicas que se desenvolvem ou se
iniciam fora da terra indígena, como a comercialização do produto do garimpo, os voos clandestinos, o
abastecimento de combustíveis e alimentos. Sugere
também o líder Yanomami a cassação de licença dos
pilotos que fazem voos clandestinos para a região e a
apreensão de aeronaves.
Diante de tais denúncias, Sr. Presidente, gostaria, nesta oportunidade, de solicitar ao Ministério da
Justiça, à Funai e à Polícia Federal que acompanhem
o caso, no sentido de veriﬁcar qual a verdadeira situação no interior da terra indígena Yanomami, a ﬁm de
evitar danos ambientais mais graves e prejuízos aos
índios, inclusive à sua integridade física.
Por outro lado, Sr. Presidente, não podemos deixar de considerar as condições em que vivem os produtores rurais no Estado de Roraima. Muitos foram
retirados de seus lotes, após a demarcação de terras
e até hoje aguardam, por parte das autoridades competentes, o pagamento das respectivas indenizações
e o prometido reassentamento em outras áreas, onde
possam produzir e viver com dignidade.
Não é demais lembrar, Sr. Presidente, que Roraima, tem 225 mil quilômetros quadrados e quase a metade dessa área destinada ao uso exclusivo dos povos
indígenas já efetivamente demarcada e homologada.
Portanto, enquanto a presença do Poder Público não
for efetiva, os conﬂitos não serão superados.
A meu ver, merece mais atenção ainda o relato
do líder Davi Yanomami quanto à prestação de serviços de saúde e educação na terra indígena. Segundo
o seu relato, tem sido desastrosa a gestão da Fundação Nacional de Saúde junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o primeiro do Brasil, criado
em 1992 e que serviu de modelo para todos os outros
que vieram a seguir.
Essas lideranças cobram a imediata implantação
e efetivo funcionamento da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em substituição à Funasa, que, a priori,
continuará prestando o serviço de saúde indígena até
o ﬁnal de 2011, contrariando inclusive o estabelecido
no Decreto nº 6.878, de junho de 2009, assinado pelo
Presidente da República e pelo Ministro da Saúde,
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conferindo autonomia aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
Nesse sentido, Sr. Presidente, faço coro aos povos indígenas de Roraima e do Brasil. O Governo Federal precisa dar condições reais de funcionamento à
Secretaria Especial de Saúde Indígena, com disponibilização de recursos ﬁnanceiros, realização de concurso público para contratação de pessoal habilitado à
prestação de saúde indígena, qualiﬁcação dos recursos
humanos existentes, capacitação dos agentes indígenas de saúde e fortalecimento do controle social por
parte dos povos e organizações indígenas.
Enquanto não se conclui a transição das responsabilidades da Funasa para a Secretaria Especial de
Saúde Indígena, o atendimento prestado às comunidades se deteriora a olhos vistos.
Esse processo precisa ser interrompido sob pena
de o Brasil, mais uma vez, ﬁcar exposto pelo tratamento oferecido aos seus povos indígenas.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, eu quero me somar, se posso chamar
assim, à reclamação muito justa que V. Exª faz, porque quando é para demarcar terra indígena a coisa
até anda rápido, mas quando se trata de dar um tratamento humanitário para os índios, isso realmente
é um complicador. Essa questão da saúde, de que V.
Exª fala muito bem, antigamente era resolvida pela
Funai, que tudo fazia. Aí se tirou da Funai para a Funasa, dizendo que ia melhorar. O que nós vimos foi
uma deterioração cada vez maior da assistência aos
índios. Agora, se cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Inclusive hoje eu tive a oportunidade
de conversar com o Ministro sobre isso. Espero que
realmente ela funcione e que os índios, V. Exª está
falando aí, por exemplo, do Davi Yanomami, que é
lá da reserva Yanomami. Lá nós temos uma doença
crônica que é a oncocercose, e eu não vejo nenhum
trabalho adequado para controlar essa doença e para
evitar outras, como a tuberculose. Então eu quero dizer
que, realmente, se temos tantas terras demarcadas,
temos que olhar as pessoas que estão lá – índios,
índias e crianças – não têm uma assistência adequada. E, portanto, apesar de que houve um aumento da
população indígena em Roraima, será que foi lá na
reserva Yanomami ou será que foi nas periferias de
Boa Vista e dos Municípios onde eles estão? Então
eu quero me somar e dizer também da preocupação,
como V. Exª disse, daquelas pessoas que foram retiradas e que até hoje ainda não foram adequadamente
indenizadas e reassentadas. Acho que o importante é
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que não há questão política nisso, mas uma questão
humanitária, que precisa ser levada em frente. Por
isso parabenizo V. Exª.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo. Eu sei que o senhor
faz parte daquele grupo de pessoas que se sensibilizam e se preocupam com o bem-estar da população
indígena e também dos trabalhadores da agricultura
familiar, dos produtores rurais, pessoas que merecem
todo o respeito, toda a atenção do Poder Público para
que tenham uma vida digna.
Mas eu acredito que a Presidenta Dilma, nos próximos dias, com o lançamento do Programa Nacional
de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas,
possa estar contribuindo imensamente para solucionar esse problema, que é muito grave e que tanto nos
preocupa. A pobreza nas terras indígenas, do povo
indígena, que é extrema. E são necessárias ações
efetivas no sentido de superar esse grande problema
que aﬂige as comunidades indígenas em nosso Estado de Roraima.
Então, diante de tantas necessidades e tantos
riscos a que ainda estão expostos nossos povos indígenas, esperamos com ansiedade o lançamento deste
programa. Especialmente no meu Estado de Roraima,
onde reina o sentimento de que é preciso superar os
conﬂitos para que os índios possam, efetivamente, ter
acesso a direitos e serviços públicos de qualidade,
mais ainda no que se refere à saúde e à educação
dos povos indígenas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Paulo Davim – vem um Senador inscrito e depois o Senador Dornelles –, pela Liderança
do PV. (Pausa)
Antes de V. Exª começar, vou pedir-lhe permissão...
O Requerimento nº 479, de 2011, do Senador
Antonio Carlos Valadares e outros Senadores, solicitando que, em aditamento ao Requerimento nº 336, de
2011, seja alterada a data da celebração do Dia Nacional da Defensoria Pública para o dia 26 de maio.
Em votação o requerimento.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Estava
inscrito antes de mim o Senador Humberto Costa, que
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estava ausente, mas chegou agora. Passo meu tempo
para ele. Depois eu falo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Perfeito.
Senador Humberto Costa, presente. V. Exª tem a
palavra pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadoras e Senadores, venho à tribuna para falar
sobre um grave problema que o Estado de Pernambuco
vive hoje diante da chuvas extremamente fortes que
castigam o nosso Estado. Um balanço feito pelo Governo estadual mostra que 56 Municípios de um total
de 184 cidades foram atingidos pelas chuvas.
Até o momento foram instalados 218 abrigos
para atender as mais de 5 mil famílias desabrigadas
e 10,5 mil desalojadas. Dois óbitos foram registrados,
um na cidade de Camaragibe e outro na cidade de
Jaqueira. Ainda hoje 9 Municípios se encontram em
estado de calamidade pública e 26 em situação de
emergência.
O Governo de Pernambuco já distribuiu 4,8 mil
colchões, mais de 11 mil cestas básicas e outras quase
5 mil de pronto consumo. Além disso, foram entregues
à população atingida 3,3 mil, 300 kits de limpeza e
mais de 124 mil litros de água mineral.
Moradores de Municípios como Palmares, Primavera, Xexéu, Água Preta, Barreiros, Catende, entre
tantos outros, assistem às chuvas, que invadem suas
casas, levam seus móveis, comprados depois de tanto
sacrifício e trabalho.
Imaginem o desespero de quem, depois de lutar por uma casa própria, vê as paredes e o telhado
das suas moradias serem derrubadas pela força das
águas.
É o segundo ano consecutivo em que as chuvas
castigam o Estado de Pernambuco. Algumas famílias
ainda estavam se recuperando das perdas sofridas
pelas enchentes de 2010 quando, novamente, tiveram
de enfrentar as chuvas deste ano. Por isso, estou aqui
hoje, chamando a atenção para o problema. Precisamos unir forças para encontrar soluções.
Estivemos, na quarta-feira passada, com o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda,
para pedir-lhe agilidade na liberação de recursos para
a construção de casas dos desabrigados pelas chuvas
de 2010. Foram prejudicados vários Municípios da Zona
da Mata de Pernambuco. E hoje, com grata satisfação,
tivemos a resposta da Caixa de que aprovou o início
da construção dessas moradias.
Na sexta-feira, tive a oportunidade, ao lado do
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de sobrevo-
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ar as áreas atingidas pelas chuvas no Estado. E, no
sábado estive, in loco, nos Municípios de Palmares
e Água Preta. Vimos o sofrimento das pessoas que
perderam praticamente tudo que tinham em sua vida,
mas continuam com dignidade e esperança de que
dias melhores virão.
Não vamos descansar enquanto não conseguirmos reduzir o sofrimento da população pernambucana.
O Governo Federal está atento ao problema. Eu aqui
em Brasília, na condição de Senador, tenho também
procurado trabalhar para que tenhamos não apenas
medidas emergenciais para enfrentar o problema,
mas também soluções deﬁnitivas para as repetidas
enchentes.
O Governo do Estado também, por intermédio
do Governador Eduardo Campos, tem mostrado todo
o seu empenho não só em assistir de imediato às populações sofridas, mas também em buscar resolver
deﬁnitivamente o problema.
Na quinta-feira passada, a Bancada de Pernambuco – Deputados, Senadores, inclusive, lá estava
presente o Senador Armando Monteiro – entregou ao
Secretário-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho,
que repassou à Presidente Dilma, uma demanda da
nossa Bancada para a construção de cinco barragens
na Zona da Mata sul de Pernambuco.
No dia seguinte, em contato com o Governador
Eduardo Campos, a Presidenta se comprometeu a liberar os recursos, na proporção de um para um, para
que Pernambuco possa resolver deﬁnitivamente esse
problema.
Serão 650 milhões de reais para a construção
dessas cinco barragens, cabendo metade ao Governo
do Estado, metade ao Governo Federal. Teremos a barragem Panelas 2, construída no rio Panelas, que corta
o Município de Cupira; a barragem Gatos, no Município
de Lagoas dos Gatos; a barragem Serro Azul, em Palmares; a barragem de Barra de Guabiraba e também
a de Igarapeba, em São Benedito do Sul.
A previsão é de que duas delas ﬁquem prontas até
maio de 2012, e as outras três até o ﬁnal de 2013.
Outros esforços estão sendo feitos. O Governador
Eduardo Campos inaugurou hoje o Sistema de Previsão
e Alerta Hidrometeorológico, na Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac). Com isso, será possível
prever possíveis temporais e enchentes.
Por seu lado, o Prefeito do Recife, João da Costa, anunciou contratação temporária de pessoal e drenagem em vários locais da cidade, além da limpeza
e revestimento de dezoito canais na Capital pernambucana.
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Não podemos descansar, até por que a previsão
meteorológica é a de que mais chuvas virão. Porém, o
povo pernambucano pode estar certo de que continuaremos levando os anseios do nosso Estado ao Governo
Federal e, daqui desta tribuna, estaremos ampliﬁcando
a voz da nossa população para todo o País.
Temos a plena certeza e convicção de que com
a unidade do Governo de Pernambuco, do Governo
Federal e da nossa Bancada nós conseguiremos, sem
dúvida, resolver deﬁnitivamente esse verdadeiro pesadelo que tem reiteradamente atingido a população
de Pernambuco e, muito particularmente, a população
da Zona da Mata do nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Parabéns, Senador Humberto Costa. Aproveito
para prestar a minha solidariedade ao povo de Pernambuco.
Falou o Senador Humberto Costa, pela Liderança
do PT. Com a palavra o Senador inscrito, por permuta com o Senador Lindbergh Farias, Walter Pinheiro
(Pausa.)
V. Exª tem a palavra, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
dia 7 de maio houve uma paralisação nacional dos
médicos que atendem a planos de saúde. E essa paralisação se deveu ao baixo preço pago ao trabalho
médico por essas operadoras.
Há muito que existe uma insatisfação latente na
classe médica, sobretudo, os prestadores de serviços as operadoras, com a remuneração praticada por
aquelas empresas.
Por isso mesmo, no dia 7 nós ﬁzemos uma paralisação nacional. Mas qual não foi a minha surpresa hoje quando li na Folha de S.Paulo uma matéria
que dizia:
Governo proíbe médico de boicotar plano.
A Secretaria de Direito Econômico, do
Ministério da Justiça, proibiu médicos de boicotarem planos de saúde e de cobrarem dos
pacientes valores adicionais.
Lá na frente diz:
A Secretaria, responsável por investigar
casos de infração à concorrência, entendeu
que essas ações prejudicam consumidores e
instaurou processo para averiguar a partici-
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pação do Conselho Federal de Medicina, da
Associação Médica Brasileira e da Federação
Nacional dos Médicos na coordenação das
paralisações e na orientação sobre a cobrança adicional.
Segue a matéria, que diz lá na frente:
Paralela à decisão de ontem, a Secretaria
de Direito Econômico pediu ao Cade a condenação das entidades em um processo de
2004. Segundo a Secretaria, as associações
inﬂuenciaram os médicos a criar uma tabela de
preços mínimos cobrados dos planos de saúde
para consultas e procedimentos que é utilizada até hoje. Se condenadas, cada instituição
pagará uma multa de R$ 6 milhões.
Ora, Sr. Presidente, eu acho essa medida estapafúrdia, absurda, por assim dizer. Para se ter uma ideia,
os planos de saúde, no Brasil, num total de 1.044 operadoras, que movimentaram, em 2009, um valor de R$
64 bilhões, sendo que a previsão para 2010 é de R$
70 bilhões, tiveram, nos últimos dez anos, um reajuste
na mensalidade cobrada de 126% e repassaram aos
médicos prestadores de serviços a essas operadoras
apenas 40%. Aí, a Secretaria de Direito Econômico diz
que os médicos estão proibidos de qualquer movimento reivindicatório contra os planos e quer condenar as
nossas instituições representativas a pagar uma multa
de R$ 6 milhões, como se pudessem achar R$ 6 milhões em qualquer esquina.
Sinceramente, eu ﬁco imaginando... Dentro da
argumentação utilizada pela Secretaria, ela diz que
esse movimento está estimulando o descredenciamento em massa. Ora, eu entendo que essa medida
é mais ou menos aquele conselho de que o indivíduo
deve apanhar e depois beijar o rebenque. As operadoras de planos de saúde desrespeitam e aviltam o
trabalho médico e a Secretaria de Defesa Econômica
nos proíbe de qualquer movimento de reivindicação
para melhoria dos honorários praticados por essas
empresas. Sinceramente, não dá para entender e muito menos para concordar com isso. É evidente que as
entidades médicas vão recorrer dessa medida, porque
é inaceitável, é absurda, é abusiva.
A Secretaria de Direito Econômico dá a demonstração clara de que lado está e, seguramente, não está
do lado dos usuários nem, muito menos, da categoria
médica, inclusive não medindo as consequências se
o movimento radicalizar.
Imagine V. Exª, Sr. Presidente, se, por acaso, os
160 mil médicos que atuam prestando serviço às operadoras de plano de saúde resolverem se descredenciar.
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Sabe quem serão os prejudicados? Os 45 milhões de
brasileiros que usam a medicina suplementar, a saúde suplementar, porque o SUS não tem condição de
dar a assistência de que a sociedade precisa. O SUS
não tem uma rede suﬁciente para atender as demandas da sociedade. Por mais que eu defenda o serviço
público de saúde, a verdade é que nós não temos um
serviço público capaz de absorver e atender a demanda. São 45 milhões de brasileiros que utilizam a saúde
suplementar, os planos de saúde, o que corresponde
a 24% da população.
E aí a Secretaria de Direito Econômico simplesmente coloca os médicos numa situação difícil. “Eu
não me submeto a trabalhar para ser aviltado no meu
trabalho. Só vai-me restar um caminho. Já que a Secretaria me proíbe de reivindicar, só me resta um caminho:
não atender mais.” E se, por acaso, os 160 mil médicos
pensarem como eu penso e resolverem abandonar a
saúde suplementar, quem vai atender os 45 milhões
de brasileiros que utilizam a saúde suplementar? A
Secretaria de Direito Econômico? Eles vão atender?
E quem vai pagar os R$ 6 milhões que a Secretaria
pediu ao Cade na execução de um processo de 2004?
Sabem por quê, Srs. Senadores? Simplesmente porque a Associação Médica Brasileira estabeleceu uma
tabela de preços de procedimento.
Ora, se você chega a uma barbearia, está lá o
preço do cabelo; se você chega a uma borracharia,
está lá o preço do serviço estabelecido; se você chama um jardineiro para cuidar da grama da sua casa,
do jardim da sua casa, ele estabelece o preço antes
de começar a fazer o serviço. Em qualquer lugar a
que se chegue está estabelecido na porta o preço do
objeto ou do serviço que você vai utilizar. Por que o
médico não pode estabelecer o preço do seu trabalho? Porque a Secretaria do Direito Econômico está
proibindo que as entidades médicas estabeleçam uma
tabela de preço.
Aí nós vamos prestar o nosso trabalho, vamos trabalhar e, no ﬁnal das contas, o paciente vai perguntar:
“quanto é o seu trabalho?” Eu vou responder: “Pague
qualquer coisa. Tire do bolso aquela moeda que está
incomodando o seu bolso e jogue para mim. Tire do
bolso aqueles trinta dinheiros e jogue ao chão para
mim. Tire do bolso as migalhas que sobrarem e jogue
para mim pelo ato médico que eu acabei de praticar.
Tire do bolso e pague qualquer coisa; aﬁnal de contas,
sou apenas um médico que estudou seis anos, que
fez três , quatro, cinco anos de pós-graduação e está
aqui lidando e atuando com o que existe de mais absoluto no ser humano, que é a vida. Então você paga
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o que você quiser. Se não quiser pagar, dê um tchau
e vá embora”.
É isso que a Secretaria de Direitos Econômicos
quer que o médico faça. É um desrespeito à categoria médica, é um desrespeito ao trabalho médico, é
um desrespeito às instituições centenárias que representam os médicos e a categoria e é, sobretudo, um
desrespeito a 45 milhões de brasileiros que usam a
saúde suplementar.
Mas venho aqui, Sr. Presidente, para levantar
a minha voz já combalida pela indignação que me
tomou ao ler esta matéria hoje. Não vou me calar,
nem as instituição médicas se calarão. Nenhum médico do Brasil haverá de se calar. Nem que o açoite volte a funcionar como no tempo da escravatura
nós vamos beijar o rebenque. Vamos defender os
nossos direitos, até porque vivemos num Estado
Democrático de Direito. Vivemos numa democracia
que cada vez mais se consolida e temos liberdade
de expressão. Vamos defender, até o último momento, o direito de exercer com dignidade a proﬁssão de
médico, o direito de ir e vir do cidadão, o direito à
saúde, que é um direito constitucional de todos. Já
que não temos uma saúde que atenda e contemple
toda a sociedade na sua integralidade e percebemos que a saúde suplementar ainda é necessária
neste País, precisamos defender aqueles usuários
da saúde suplementar no País.
Sou defensor do serviço público de saúde, sou
defensor da carreira de Estado para os servidores da
saúde, sou defensor de que se regulamente a Emenda
nº 29, defendo maior aporte de recursos para a saúde,
defendo outras fontes alternativas para a saúde. Agora,
enquanto isso não vem, eu não posso me calar com
essa tentativa de amordaçar o proﬁssional médico e
as suas instituições representativas.
Era só o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço ao nobre Senador Dornelles por ter
me cedido o horário para trazer a esta tribuna a minha indignação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro Bloco/PT –
AM) – Ouvimos o Senador Paulo Davim
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
Antes de V. Exª fazer uso da palavra, Senador,
vou pedir aqui a votação do Requerimento nº 504,
do Senador Vital do Rêgo, que solicita licença para
se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 13
a 17 de junho do corrente ano, a ﬁm de representar o
Senado Federal na 100ª Conferência Internacional do
Trabalho da Organização Internacional do Trabalho –
OIT, na cidade de Genebra, Suíça.
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Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação.
Aprovado.
V. Exª tem a palavra por vinte minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aproveitar,
Sr. Presidente, antes de fazer meu pronunciamento,
para registrar a presença, em plenário... Brasília recebe hoje milhares de representantes dos Municípios
de todo o Brasil, mas, em particular, neste momento,
quero registrar a presença de vereadores da cidade
de Rio do Antônio, da nossa gloriosa Bahia. Estão aqui
os Vereadores Tadeus Nunes, Murilo Martins, Gerson
Martins, Nelson Soares e Galego de Zé Alves, que
aqui se apresentam nessa caminhada, nessa marcha, somando-se aos milhares, como aqui já disse,
de representantes dos Municípios, em particular aos
representantes do poder local, da Câmara Municipal
da cidade de Rio do Antônio.
Falo, Sr. Presidente, dessa representação até com
muito orgulho, não no sentido da palavra como se fosse
presunção, mas no sentido da satisfação, porque fui
vereador, Sr. Presidente, na cidade de Salvador, sei o
que é o processo empreendido pelos vereadores. Aqui,
os nossos vereadores de Rio do Antônio. O poder mais
importante, na minha opinião, é exatamente a Câmara
Municipal. É onde a gente tem a relação mais direta;
é onde a população, meu caro Dornelles, pode efetivamente chegar muito mais fácil.
Vir a Brasília é uma verdadeira viagem, é uma
epopéia. Mas, nos Municípios, a gente tem a presença
direta, no momento do acompanhamento das sessões,
no dia a dia na rua. Portanto, é uma tarefa das mais
nobres. Assim como o parlamento em nível nacional,
o parlamento em nível local tem inclusive prerrogativas importantes no que diz respeito à consolidação e
à elaboração de leis.
Quero, portanto, em nome desses nobres vereadores, trazer essa saudação importante do nosso
povo da Bahia, aqui, volto a frisar, representado pelos
vereadores do Município de Rio do Antônio.
Mas, quero, Sr. Presidente, também estender a
minha homenagem aos diversos prefeitos, vereadores,
Presidentes de Câmara, nosso Presidente da UPB,
União das Prefeituras da Bahia, o nosso Caetano, Prefeito de Camaçari. O Caetano lidera esse processo, e,
com ele, mais de duas centenas de vereadores, mais
de duas centenas de prefeitos da Bahia estão aqui em
Brasília num momento de discussão.

339

Maio de 2011

E, neste exato momento, a Presidente Dilma
está falando para uma plenária de milhares de representantes municipais. Há pouco mais de 25 minutos,
30 minutos, se não me falha a memória, a Presidenta
Dilma anunciou um programa de creches, Sr. Presidente, assinou uma medida provisória estendendo o
programa de creches para os Municípios.
Neste exato momento, a Presidenta Dilma, no
momento em que eu me deslocava para a tribuna,
falava para os Prefeitos e representantes municipais
sobre a questão do pacto federativo, sobre a importância da preocupação com o desenvolvimento local,
com a iniciativa local.
É no Município que as pessoas vivem, é no Município que vamos ter políticas permanentes, e é exatamente a partir disso, Sr. Presidente, que quero aqui
chamar a atenção nesta tarde–noite em que nós aprovamos uma importante medida que fortalece o programa Minha Casa, Minha Vida, uma importante medida
de potencialização no que diz respeito ao programa
habitacional destinada a milhões e milhões de brasileiros.
Aí quero salientar: a Bahia bateu recorde em contratação no programa Minha Casa, Minha Vida. Isso é
fundamental não só no aspecto de dar a cada cidadão
no Município a oportunidade de ele morar, mas o próprio
programa é incentivador das políticas de desenvolvimento, da geração de emprego local, da movimentação
da economia em cada canto deste País.
Hoje, Sr. Presidente, quero frisar isso claramente,
o IBGE, Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística,
torna pública uma pesquisa que mostra a queda de
emprego entre os jovens de 15 a 17 anos.
Alguém poderia dizer: ora, Pinheiro, você vem
falar da queda de emprego! Mas é importante trazermos este dado para mostrar o que está acontecendo
na economia e outras oportunidades. Para os jovens
de 15 a 17 anos, nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, a redução registrada, ao longo
dos últimos anos, foi de 27%, Sr. Presidente.
Antes de se mostrarem como problema, esses
números revelam uma verdadeira evolução do quadro
social. É importante termos a oportunidade de lermos
as pesquisas, entendendo o que elas nos trazem. Os
jovens dessa faixa etária passaram a recusar oferta
de emprego não pela recusa, mas por opção, pois puderam adotar uma outra atitude. Preferiram optar por
estudos, para que, mais tarde, pudessem colocar-se
mais bem qualiﬁcados no tão disputado mercado de
trabalho.
Eu sei o que é isso, Sr. Presidente. Sou oriundo
de uma família em que, desde cedo, houve pressão,
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inclusive, para que nós ingressássemos no mercado
de trabalho. Estudei, nessa faixa dos 15 aos 17 anos,
numa escola pública, escola técnica federal. Tive a
oportunidade de dar aos meus ﬁlhos, na fase dos 15
aos 17 anos, também a oportunidade de estar na escola e não no mercado de trabalho.
Mas sei também o que é entrar no trabalho de
mercado cedo. Nos meus 18 anos, tive que ingressar
no mercado de trabalho, até porque, aos 18 fui pai.
Fui pai bem cedo. Quando o meu ﬁlho mais velho nasceu, eu tinha exatamente 18 anos. Sei o que signiﬁca abortar sonhos, lançar-se no mercado de trabalho
sem uma devida preparação. Talvez tenha enfrentado
um momento até não de muita sorte, mas diferente
do cenário que logo em seguida ia se apresentando,
inclusive para os meus ﬁlhos, de uma boa oferta de
emprego, com possibilidade de disputar diversas vagas em concurso público.
Portanto, Sr. Presidente, quero chamar a atenção
dessa reportagem que ontem fez a Folha de S.Paulo:
nem mesmo o forte aumento dos salários e de vagas
em 2010, como nós registramos a partir do crescimento
da economia de 7,5%, bastou para que essa juventude pudesse ser atraída por outro movimento; não o
movimento de ingressar no mercado de trabalho, mas
o movimento de ir ao encontro das ofertas na área da
educação, na área da melhor capacitação.
Não é à toa que o nosso programa de escolas
técnicas cresceu, as oportunidades nessas escolas
técnicas se espalharam pelo País inteiro. Na minha
época, 1975, a única escola técnica na Bahia se situava na cidade de Salvador, a nossa grande escola
técnica.
Portanto, esta é a outra opção: a opção pelos estudos, conﬁrmam os especialistas ouvidos pelo jornal
Folha de S.Paulo. À medida que eles vão revelando
a valorização dessa educação, o acesso a um mercado de trabalho cada vez mais competitivo obviamente
necessita de uma mão de obra mais qualiﬁcada ou
mais bem qualiﬁcada.
Esse é um fator que contribui para uma maior permanência também do jovem na escola. É o estímulo.
Portanto, o consequente adiamento da busca por um
emprego, que é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, para o aumento da renda familiar – várias famílias
fazem isso, Sr. Presidente, elas trabalham numa lógica
sempre de que os seus membros possam ocupar espaços nesse mercado de trabalho, melhorando a renda
familiar –, mas esse aumento de renda tem permitido
aos pais suportarem, pelo menos por mais tempo, a
permanência dos ﬁlhos nas escolas. E aí me reﬁro ao
aumento da renda agora não dos ﬁlhos do mercado de
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trabalho em plena juventude, mas à própria chamada
renda a partir dos pais, ou do chefe da família, ou da
chefa da família.
Na Bahia, por exemplo, nós temos um dado importantíssimo: várias mulheres “seguram a onda” e
mantêm ali a sua família. Então, a melhoria dessa
renda, essa melhoria faz com que as famílias possam
suportar por um tempo maior a permanência de seus
ﬁlhos numa etapa importante de qualiﬁcação.
Especialistas em educação aﬁrmam que, para
mudar essa realidade, também têm ajudado as políticas públicas de transferência de renda, como é o caso
do Bolsa Família, que, portanto, se conﬁgura como um
verdadeiro suporte para a economia. Seus beneﬁciários
são obrigados a estudar. É importante isso.
Se por um lado essa progressão continuada estimula crianças e jovens a permanecer mais tempo na
escola, por outro lado o programa vai permitindo que
as famílias resolvam um dos graves problemas, que
é a alimentação.
O IBGE também constatou que o percentual de
jovens que estudam e não trabalham subiu de 39%,
em 1992, para 65%, em 2009.
Portanto, Sr. Presidente, é um crescimento acentuado. Isso mostra a percepção de que as pessoas
mais bem qualiﬁcadas são as que ocupam as melhores posições no mercado de trabalho. Consequentemente, elas alcançam uma melhor classe de renda na
chamada disputa nesse mercado.
De certa forma, o que tradicionalmente sempre
ﬁzeram as classes mais abastardas da população,
que foi manter os seus ﬁlhos na escola, agora também
se pode experimentar nas classes emergentes, que,
porventura e por aventura, às vezes, eram obrigados
a um processo de espera, espera de que seus ﬁlhos
pudessem, um dia no futuro, ainda numa idade mais
avançada, ingressar na escola.
Essa lógica está mudando, Sr. Presidente. Esse
esforço as classes emergentes têm podido empreender a partir de já.
Ora, por trás desse movimento, identiﬁca-se também a redução das taxas de desemprego. Quando um
jovem colocado diante do trabalho e dos estudos faz
a opção pela escola, ele contribui para ofertar um número maior de vagas no mercado. A oferta maior de
postos de trabalho diante de uma quantidade menor
de candidatos opera também, na base da lei de oferta
e da procura, um aumento de renda do trabalhador.
Se nós começarmos a ter um nível de postos de trabalho disponível e se esses postos de trabalho não
estão mais ocupados imediatamente, obviamente que
essa lei de oferta e procura dá uma melhoradinha na
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questão salarial, o que é importante para esse nosso
mercado.
Com isso, alimenta-se o círculo virtuoso da economia, com desemprego menor e vagas ocupadas
com melhor remuneração. A maior renda alimenta o
consumo, exige uma maior produção da indústria, gera
mais emprego, recolhe mais tributos, e o Governo pode
investir mais no social. Portanto, é o círculo virtuoso
desta nossa economia.
É importante observar que não estamos diante
de uma bolha, mas, sim, de um processo que se desenvolve ao longo dos anos. Esse período coincide
com os dois mandatos do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva – é importante lembrar isso. Portanto, uma
demonstração clara de que é uma medida de crescimento, é uma medida sustentável, é uma ação prolongada, e não uma bolha.
Não se trata de um fato isolado, faz parte de uma
conjuntura econômica que insiste em respostas positivas para um País ávido por desenvolvimento econômico
e, principalmente, para um País que sempre clamou
pela redução das injustiças seculares que ainda marcam a nossa sociedade.
O exemplo são índices regionais da produção industrial do último mês de março, também divulgados
pelo IBGE. Frente a fevereiro, eles mostraram um crescimento em sete dos quatorze locais pesquisados. Os
avanços mais acentuados foram observados na nossa
velha Bahia, 7%, e na região Nordeste, com 6,2%. Na
realidade, se tomarmos como referência essas perdas,
vamos ver uma variação de aproximadamente 5,8% e
2,2% no mês anterior.
Ao mesmo tempo, o recrudescimento da inﬂação,
no qual tanto aposta a oposição, começa a dar sinais
de declínio. A volta da inﬂação não passa também – e
esse não é só o nosso desejo, essa tem sido a nossa
ação – de uma bolha.
As medidas adotadas pelo Governo surtiram
efeito mais cedo do que se esperava, e os preços dos
combustíveis começam a declinar. Aqui, desta tribuna,
Senador Lindbergh, bem antes, chamava-se atenção
para essa questão do combustível, associado à produção de álcool, obviamente ao declínio na produção de
álcool, a partir dos interesses das usinas em produzir
açúcar, indo ao encontro do elevado preço desse produto no mercado internacional.
Isso fez com que a nossa gasolina pudesse subir
de preço, ora misturada, resposta imediata do nosso
Governo, com medida provisória tratando exatamente
do percentual da mistura da gasolina no álcool, permitindo, dessa forma, que pudéssemos atacar a inﬂação
em sua raiz, e com medidas macroprudenciais, o Ban-
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co Central tomando medidas corretas para conter a
inﬂação, mas sem frear o desenvolvimento econômico.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte, Senador?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Vou
permitir, meu nobre companheiro, Senador Eduardo
Suplicy. Só me permita concluir essa parte.
O mesmo ocorre, meu caro Senador Suplicy, com
os preços das commodities, como previu a nossa
equipe econômica.
A imprensa estrangeira conﬁrma o que estou a
verbalizar da tribuna. A agência Reuters aﬁrma que “os
preços do etanol despencaram com o avanço da safra”,
depois de terem atingido preços sem precedentes na
entressafra, pressionando a inﬂação.
O Financial Times aﬁrma que “os riscos de inﬂação nos países emergentes estão exagerados e devem
mostrar pouca duração”.
Da mesma forma, a agência Bloomberg cita, inclusive, a mesma fonte do inﬂuente jornal inglês, para
concluir que “a inﬂação de alimentos no Brasil atingiu
o pico”. Portanto, continua a previsão dessa agência
quando aﬁrma “revisões para baixo”.
As notas destoantes estão entre as nossas paredes e vêm de fontes ligadas a governos anteriores,
alguns que pensam, meu caro Senador Wellington,
que podem ﬁcar repetindo a ladainha diversas vezes,
meu caro Senador Suplicy, para ver se essa questão
cola. Desejo no coração, mas o que eles têm encontrado é a ação de um Governo permanentemente vigilante, preocupado com a manutenção dessa equação.
Controle da inﬂação, minha cara Senadora Lídice da
Mata, mas permanentemente apostando na possibilidade do desenvolvimento local, numa economia que
se espalha.
Ainda de acordo com a Bloomberg, o Gávea, fundo controlado pelo JP Morgan e dirigido por Armínio
Fraga – quem não se lembra? – Presidente do Banco Central no governo tucano, cobra uma elevação,
dizem eles, “mais agressiva” da nossa taxa de juros
para combater a inﬂação.
A agência cita também Amaury Bier, que comandou interinamente o Ministério da Fazenda na época
de Fernando Henrique Cardoso, questionando a credibilidade do Banco Central. Ora, pena que ele tenha
errado no timing, pois sua crítica ocorre exatamente
quando a inﬂação começa a dar sinais de cansaço,
de declínio.
Portanto, podemos concluir, numa síntese do que
aqui falamos, que a economia brasileira vai muito bem,
obrigado, e o resto não passa de uma grande rede de
intriga, desejosa de ver essa inﬂação voltar.
Meu caro Suplicy tem o aparte.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Boasnovas, Senador Walter Pinheiro, V. Exª aqui coloca, com
respeito inclusive à diminuição do aumento de preços
decorrentes, até mesmo a diminuição dos preços internacionais, do petróleo, dos combustíveis, das commodities, e que agora passarão a ter efeitos positivos
nos novos indicadores de preço. Mas há uma boa-nova
também, pois, ao acabarmos a Ordem do Dia, eu ia
ao encontro dos Prefeitos e Prefeitas, mais de três mil,
com a nossa Presidenta Dilma Rousseff, mas eis que,
na hora em que passava o Senador Wellington Dias,
que ainda conseguiu correr para lá, eu, como havia iniciado o pronunciamento da nossa Presidente, resolvi
assisti-lo pela televisão. E a boa-nova que eu gostaria de lhe dar, conferida aqui pelo Senador Wellington
Dias, ali presente, é que, se ainda hoje, na hora do
almoço, conversávamos sobre se a Presidenta seria
bem recebida, se enfrentaria bem os Prefeitos, eis que
os Prefeitos e as Prefeitas ovacionaram-na inúmeras
vezes ao longo de seu pronunciamento. E ela colocou,
de maneira sensível e assertiva, como é sua qualidade,
como é que ela está aumentando signiﬁcativamente
os diversos programas; do PAC 1 para o PAC 2, mais
do que dobrando o valor; o Minha Casa, Minha Vida,
do 1 para o 2, mais do que dobrando; os programas
para a saúde, os programas para a educação e todas
as preocupações relativas à PEC nº 29, relativas às
providências que os Prefeitos estavam demandando,
uma a uma, as suas respostas foram colocadas e, a
cada resposta, os Prefeitos a aplaudiram entusiasticamente. Ao término, aí relacionado às suas observações, ela colocou a grande parceria que todos os
Prefeitos tiveram...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Só para concluir, Sr. Presidente João Pedro (Fora do
Microfone.), para a realização dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, ela conclamou, de uma maneira republicana, todos os Prefeitos,
suprapartidariamente, a se empenharem e se esmerarem naquilo que será o programa para a extinção
da pobreza extrema no Brasil. Ela vai precisar contar,
em todos os passos, com a colaboração intensa dos
Prefeitos. E essa foi a conclusão entusiástica do seu
pronunciamento.
O Senador Wellington Dias vai contar outros
aspectos, com certeza, mas eu achei que essa boanova mereceria ser incluída no seu pronunciamento,
Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Quero, inclusive, dizer a V. Exª que a própria Presidenta já tinha anunciado que, para o programa Brasil
Sem Miséria, há um esforço para que mais 16 milhões
e 200 mil brasileiros possam receber esse benefício.
Acredito que esse anúncio feito hoje... Nós não
tivemos oportunidade de chegar em tempo dessa boa
notícia, mas aqui, num bom tempo, V. Exª e o Senador
Wellington, como bons pombos-correios, o Wellington
até um pouquinho mais ligeiro, porque índio anda mais
depressa, conseguiu ouvir lá e ainda chegou em tempo
de aqui trazer essa boa notícia da conversa da Presidenta Dilma com os Prefeitos, comprometendo-se
com programas importantes, com políticas sociais e,
principalmente, com iniciativas para que continuemos
as negociações, para a própria Emenda nº 29, a questão dos royalties, a própria questão da liberação dos
recursos, das emendas, dos restos a pagar...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou concluir, Sr. Presidente. Acredito que essas, talvez, sejam as boas notícias que o Senador Wellington
também há de conﬁrmar.
Vou dar um aparte a V. Exª e, em seguida, Sr.
Presidente, deixo a tribuna com mais satisfação até
do que quando cheguei, na medida em que, quando
eu aqui cheguei, a Presidente Dilma estava iniciando
uma das falas. E saio agora com esse resultado extremamente positivo, aqui apresentado pelos nossos
dois baluartes dessa informação, o Senador Suplicy
e agora o Senador Wellington Dias.
V. Exª tem o aparte para que eu possa encerrar.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Walter, eu quero, primeiro, parabenizá-lo. Eu acho
que o Senador Suplicy captou bem a mensagem. Acho
que o ponto principal é este: acho que ela encarou de
frente a pauta dos Prefeitos, respondeu uma a uma,
e respondeu positivamente, sendo compreendida. Eu
acho que a maior prova disso é a forma como ela foi
aplaudida de pé pelo plenário lá superlotado. Aliás,
muita gente não estava nem conseguindo entrar lá naquele plenário. Mas quero aqui da fala de V. Exª apenas
destacar um aspecto: a torcida – quer dizer, isso vaise repetir durante muito tempo neste mandato – que
alguns, lamentavelmente no nosso País...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Alguns poucos.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...alguns poucos fazem aqui no Parlamento, nos órgãos de
imprensa. Enﬁm, aquela torcida assim como se tomara
que a inﬂação não seja sustentada, tomara que o juro
cresça, tomara que... Enﬁm, tomara que a desgraça
ocorra no País – usando uma palavra feia, mas uma
palavra de povo. Tenho muito orgulho e sempre manifestei minha conﬁança nas medidas tomadas, medidas
que não seguem, vejam só, a recomendação que agora
mesmo, no encontro dos países em desenvolvimento,
foi feita. E o Brasil se dá o luxo de dizer: “Não, nós temos soberania”. Quem diz qual é o rumo é o Brasil. É
o Brasil quem deﬁne qual é o seu rumo. Quero aqui
louvar a forma didática com que V. Exª traz este tema,
um tema que aponta aquilo que era previsível, ou seja,
as medidas foram acertadas. Vamos não só controlar
a inﬂação, mas queremos mais do que isso, controlar
com desenvolvimento. O Brasil não se submete às antigas receitas do Fundo Monetário Internacional ou de
quem quer que seja. O Brasil quer controlar aquilo que
é importante para a economia, para a sociedade, mas
quer desenvolvimento, quer mais emprego, quer mais
crescimento econômico e quer mais ganhos sociais. E foi
isso que a Presidente anunciou exatamente hoje neste
encontro com os prefeitos. Muito obrigado. Parabéns.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, também muito obrigado a V. Exª
pela benevolência.
Quero concluir, dizendo que é mais desenvolvimento e, ao mesmo tempo, mais oportunidades, mais
jovens na escola, mais política no campo, mais produção local e, portanto, melhor qualidade de vida, distribuição de renda e crescimento econômico. Acho que
esse é o desaﬁo, meu caro João Pedro, que queremos
para este nosso Brasilzão, inclusive para a Amazônia,
que V. Exª tão bem defende aqui, e, claro, para o nosso
querido e prazeroso Nordeste brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro, pelo pronunciamento.
Srs. Senadores, o Presidente Sarney teve que ir
à posse do Ministro Gilson Dipp, no TSE, e solicitou
que ﬁzesse esta comunicação. Vou ler aqui o ofício das
Lideranças do Congresso.
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Congresso Nacional:
Levamos ao conhecimento de V. Exª que
examinamos atentamente os vetos programados para apreciação pelo Congresso na sessão
do dia 11 de maio.
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Grande maioria desses vetos trata de
matéria altamente polêmica, o que não permitiu um exame mais profundo.
Por esse motivo, solicitamos a V. Exª o
adiamento da sessão marcada para o dia 11 de
maio, até que as lideranças tenham condições
de examinar com maior cuidado as matérias
deles constantes.
Atenciosamente, – Líderes do PDT, do
PR, do Bloco/PSB-PTB-PCdoB; do Partido
dos Trabalhadores; do PP; do PT na Câmara;
do PT no Senado; do PMDB na Câmara; do
PMDB no Senado; do PTB.
É o seguinte o ofício:
OF. n° /2011
Brasília, 10 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência
que examinamos atentamente os vetos programados
para apreciação pelo Congresso na Sessão do dia 11
de maio.
Grande maioria desses vetos trata de matéria
altamente polêmica, o que não permitiu um exame
mais profundo.
Por esse motivo, solicitamos a Vossa Excelência o adiamento da Sessão marcada para o dia 11
de maio, até que as lideranças tenham condições
de examinar com maior cuidado as matérias deles
constantes.
Atenciosamente,
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OF. n° /2011
Brasília, 10 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência
que examinamos atentamente os vetos programados
para apreciação pelo Congresso na Sessão do dia 11
de maio.
Grande maioria desses vetos trata de matéria
altamente polêmica, o que não permitiu um exame
mais profundo.
Por esse motivo, solicitamos a Vossa Excelência
o adiamento da Sessão marcada para o dia 11 de maio
até que as lideranças tenham condições de examinar
com maio cuidado as matérias deles constantes.
Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência informa ao Parlamentares que,
em virtude da solicitação da maioria absoluta de Lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado,
adia a realização da sessão conjunta do Congresso
Nacional, anteriormente marcada para o dia de amanhã, 11 de maio, a ser realizada em data posteriormente marcada.
Será feita a comunicação ao Presidente da Câmara dos Deputados, que concorda com o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Senadora Lídice da Mata, V. Exª tem a palavra.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de saudar, logo de início, a Marcha dos Prefeitos e,
amanhã, nós estaremos em reunião de bancada com
todos os prefeitos da Bahia aqui presentes, tanto eu,
quanto o Senador Walter Pinheiro, para acompanhar
essa luta do municipalismo brasileiro e a luta dos Prefeitos do nosso Estado. Já temos, tanto eu, quanto o
Senador Walter Pinheiro, acompanhado a discussão e
a necessária modiﬁcação do decreto que se refere aos
restos a pagar, que ainda, no nosso entendimento, não
está suﬁcientemente atendendo às reivindicações e às
necessidades, principalmente dos prefeitos do Brasil.
Já que muitas das pequenas prefeituras, muitos dos
Municípios brasileiros têm nas emendas parlamentares
uma grande válvula de escape. Essas emendas representam, inclusive, neste ano pós-eleitoral, uma grande
oportunidade de obra para os pequenos Municípios.
Além disso, Sr. Presidente, o necessário contingenciamento de verbas que o nosso Governo precisa
fazer para conter e equilibrar a economia pode ser feito em novos investimentos, e não naquilo que já está
apalavrado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado
Federal, pelo próprio Governo Federal. Apalavrado, no
sentido de dizer que são emendas que já percorreram
caminhos, muitas delas chegaram à Caixa Econômica, algumas estão na porta de licitação... Realmente,
é um clamor dos prefeitos brasileiros e do nosso Estado, em especial, que a Casa Civil, que a Presidente
Dilma possa rever mesmo essa última negociação,
esse último decreto, no que diz respeito aos Restos a
Pagar de 2007, 2008 e 2009.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
meu companheiro de bancada da Bahia acabou de
falar aqui, dando dados alvissareiros em relação à
inclusão social em nosso País da juventude, que demonstram o vigor da nossa economia, o vigor de uma
economia que cresce, incluindo a sua população nesse
crescimento, no seu desenvolvimento social, Senador
Wellington Dias.
E eu gostaria de acrescentar a essas informações
que o Senador Walter Pinheiro trouxe a este plenário
hoje, revelando os dados que demonstram a incorporação, o beneﬁciamento da nossa juventude, deste
novo momento econômico e, principalmente, das políticas sociais do governo do Presidente Lula e, agora,
da Presidente Dilma, com mais algumas informações
sobre um determinado segmento.
No último dia 27 do mês passado, estive aqui,
na tribuna, parabenizando todas as trabalhadoras domésticas pelo seu dia, comemorado naquela data. Diversos Senadores também se pronunciaram, trazendo
aqui os dados referentes às diﬁculdades do trabalho
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doméstico em nosso País e, como eu, na América Latina e no mundo.
Hoje, volto a lembrar dessa categoria por conta da
divulgação de uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (IPEA), com informações que
não nos surpreendem. São dados que, infelizmente,
condizem com a desqualiﬁcação dessa atividade, com
a falta de amparo legal a essas trabalhadoras. É uma
situação que atravessa séculos e, lamentavelmente,
remonta aos tempos da escravidão. Mas que, no entanto, demonstra também mudanças nesse quadro da
situação dos direitos, principalmente da situação da
inclusão das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos no Brasil. Digo sempre trabalhadoras porque
essa categoria é formada por mais de 90% de mão de
obra feminina.
Conforme o estudo, em 2009, a remuneração média dos empregados domésticos alcançou R$386,45
ao mês. No mesmo ano, o salário mínimo nacional era
de R$465,00. No período analisado, percebe-se que
o aumento da renda da trabalhadora doméstica não
se aproxima do valor do salário mínimo, o que revela
a desvalorização dessa atividade no Brasil.
Além de não ter o mesmo rendimento do menor piso, há também uma diferença de valores por
região. No Nordeste, em 2009, a renda média era de
R$254,46, a menor do Brasil, e, na Região Sudeste,
era de R$415,06, ou seja, 16,7% superior à média
nacional.
A situação das empregadas domésticas negras
mostra-se ainda pior. Mesmo representando 62% do
total de trabalhadoras domésticas no País, as trabalhadoras domésticas negras, recebiam, em 2009, uma
remuneração média de R$364, 84, enquanto que as
domésticas brancas recebiam R$421,58.
Outro dado lamentável mostrado na pesquisa é o
trabalho doméstico infantil – entre crianças e jovens de
até 17 anos. Em 2009, existiam cerca de 49 mil crianças
e adolescentes de 10 a 17 anos ocupadas nessa atividade, o que equivale a 5% do total das trabalhadoras
declaradas naquele ano, apesar de seu exercício ser
proibido em nosso País, conforme determina o Decreto nº 6.481, de 2008, que regulamenta a Convenção
182 da Organização Internacional do Trabalho, sendo
considerada mundialmente uma das piores formas de
trabalho infantil. Mas vale registrar que esse número
vem caindo lentamente.
Em 1999, eram cerca de 490 mil jovens ocupadas em emprego doméstico, correspondendo à proporção de 9,7% do total das trabalhadoras domésticas
existentes.
O estudo do IPEA aponta ainda para uma redução das jovens de 18 a 24 anos trabalhando como do-
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mésticas, aqui já revelando dados positivos. Em 1999,
elas correspondiam a quase 22% do total de jovens
ocupadas nessa atividade. Em 2009, esse percentual caiu para 11%, ou seja, as jovens de 18 a 24 anos
que eram domésticas signiﬁcavam 22% e agora, em
2009, caíram para 11%. Portanto, uma queda signiﬁcativa. Uma das explicações para isso está no crescente aumento da escolaridade das jovens mulheres
que, com maior qualiﬁcação, sentem-se capazes de
buscar novas possibilidades de inserção no mercado
de trabalho. Isso demonstra claramente o acerto das
políticas públicas adotadas no Governo Lula e continuadas pela nossa Presidente Dilma.
Em relação à escolaridade das trabalhadoras
domésticas, há uma ampliação da escolaridade desse segmento, saltando de uma média de 4,7 anos de
estudo em 1999 para 6,1 anos em 2009, um aumento
médio de 1,4 ano de estudo no prazo de uma década. Esse crescimento não se aproximou do nível de
escolaridade média para o conjunto de mulheres com
outras ocupações. Houve até mesmo um distanciamento nessa relação. Entre 1999 e 2009, o conjunto
de mulheres trabalhadoras ampliou sua escolaridade
em 1,9 ano de estudo, passando de 7,4 anos em 1999
para 9,3 em 2009.
Da mesma forma como nos dados anteriores,
as domésticas negras possuem escolaridade inferior
à das brancas. Em 2009, as domésticas brancas possuíam cerca de 6,4 anos de estudo, em média, contra
6 anos das domésticas negras.
O estudo indica ainda uma redução de mais de
20 pontos percentuais na proporção de trabalhadoras
residentes que tinham até 24 anos, que foi acompanhada pelo aumento, especialmente, das faixas etárias
de 30 a 59 anos. Proporcionalmente, as trabalhadoras
residentes negras são mais jovens: 37,6% têm até 24
anos contra 14,6% das brancas.
Essa disparidade, de acordo com a pesquisa, reﬂete ainda uma maior migração de jovens negras de
baixa renda para trabalhar e morar nas casas de famílias de renda mais elevada nas grandes cidades, em
situação de maior vulnerabilidade e desamparo familiar.
Completando esse quadro, veriﬁca-se a possibilidade
de outras oportunidades proﬁssionais e perspectivas
de vida para as trabalhadoras brancas mais jovens que,
ou se inserem em outras ocupações, ou buscam uma
relação mais proﬁssional junto a empregadores e uma
maior independência para as suas vidas.
Outra discrepância apresentada pelo estudo refere-se ao crescimento da formalização dos contratos de trabalho, sendo expressivo em todas as áreas
na década analisada. Mas, no caso das empregadas
domésticas, em 2009, apresentaram índice de for-
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malização de apenas 26,3%, o que signiﬁca que, do
contingente de 6,7 milhões de ocupadas nessa proﬁssão, somente 1,7 milhão possuía alguma garantia
de usufruto de seus direitos.
A formalização da relação de trabalho por região
também apresenta desigualdades que impressionam.
Enquanto as trabalhadoras do Sul e Sudeste apresentavam taxa de formalização de 32% e 33%, respectivamente, no Nordeste essa proporção é de 13,8% e no
Norte alcança meros 12,5%. Isso signiﬁca que apenas
12 em cada 100 trabalhadoras nortistas são registradas. As trabalhadoras domésticas nordestinas foram,
inclusive, as que menos ampliaram a formalização da
relação de trabalho no período analisado: passaram
de um total de 13%, em 1999, de trabalhadoras formalizadas para 13,8%, em 2009. No outro extremo, as
que mais cresceram no período foram as do CentroOeste, que saíram de 16,3% para 26,4%.
É preciso corrigir, o mais rápido possível, a falta de amparo legal, inexistente até mesmo na própria
Constituição de 1988, que não contemplou esse contingente de trabalhadoras. Para se ter uma ideia dessa
situação, as trabalhadoras domésticas não têm direito a
uma jornada de oito horas diárias e 44 horas semanais,
conforme está previsto em nossa Constituição.
Essa questão permanece sem qualquer tipo de
regulamentação e inviabiliza, entre outras questões,
a demanda por pagamento de horas extras e diﬁculta
as negociações entre trabalhadoras e empregadores
sobre os limites para o tempo de trabalho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
que o Senado e a Câmara dos Deputados se debrucem sobre a necessária superação dessa realidade do
emprego doméstico em nosso País, e que possamos
nos esforçar para superar os limites que a Constituição Federal impôs ao emprego doméstico, através de
diversas PECs já existentes na Câmara e no Senado.
Eu, inclusive, apresentei um projeto para que possamos
garantir um salário-família ao empregado doméstico,
mas que possamos avançar muito mais.
Não tenho dúvida de que essa circunstância
especíﬁca da discriminação do trabalho doméstico
no Brasil em relação às outras categorias tem raízes
fortes, profundas na escravidão e na discriminação à
mulher, a escravidão que relegou os negros brasileiros
a esta situação e que, hoje, mantém a maior parte do
emprego doméstico sendo de mão de obra negra, de
mulheres negras. A situação de discriminação ainda
é maior em relação às domésticas brancas, mas de
discriminação da mulher também, porque o trabalho
doméstico, invisível, que as donas de casa têm em
nosso País, que não recebem nada por ele, é também
pensada quando se tem um emprego doméstico e
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quando se avalia que é um emprego com menor nível
de valorização em nosso País.
Pagar um empregado doméstico é visto sempre
como alguma coisa... Qualquer mudança na legislação
que se propõe, logo se pergunta se as famílias serão
penalizadas por ele. Um salário abaixo do salário mínimo é a média do que recebe o trabalhador doméstico
no Brasil. Abaixo do salário mínimo é o que uma parte
da classe média brasileira gasta num dia, ou num mês,
num jantar, ou em jantares, ou em outras atividades de
lazer em nosso País. E o trabalho doméstico signiﬁca
justamente este trabalho invisível de lavar, de passar,
de cuidar da mão de obra do trabalhador brasileiro e
recompor a sua força de trabalho, quase gratuitamente ,para o grande capital e para o grande empregador
em nosso País.
Portanto, é preciso, sim, voltar ao tema, insistir no tema da valorização do trabalho doméstico em
nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Parabéns, Senadora Lídice da Mata pelo pronunciamento.
Pela Liderança do PSC, Senador Eduardo Amorim. V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
para falar sobre um dos temas mais relevantes para
a promoção da justiça social no nosso País, reﬁro-me
ao municipalismo.
Para Houaiss, o termo signiﬁca descentralização
do poder executivo em favor dos municípios; organização político-administrativa que privilegia os municípios.
Já para Aurélio, municipalismo signiﬁca sistema de administração que atende, em especial, à organização
e prerrogativas dos municípios; descentralização da
administração pública em favor dos municípios.
É histórica a vontade da construção de uma Federação, com ênfase no fortalecimento dos espaços
local e regional. A nossa Constituição Cidadã e o Estatuto das Cidades são marcos legais nessa caminhada
por uma distribuição mais equânime dos recursos e a
materialização de uma qualidade de vida mais digna,
humana e solidária para os Municípios brasileiros. É
na esfera local que as pessoas vivem, trabalham, estudam e devem reivindicar direito à cidadania.
Estima-se que dos 5.564 Municípios brasileiros,
mais de 80% necessitam reivindicar ao Governo Federal
aumento no repasse de verbas que venham contribuir
com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Sr. Presidente, teve início, hoje, mais uma Marcha
a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela
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Confederação Nacional de Municípios (CNM), com
apoio de diversos parceiros. Considerada o maior encontro de autoridades políticas do País, representa a
força do municipalismo brasileiro. É por meio dela que
as reivindicações dos prefeitos são apresentadas ao
Governo e ao Congresso Nacional, com o objetivo de
fomentar políticas, gestões e ações públicas, além do
fortalecimento das relações institucionais.
Um marco na história do municipalismo aconteceu
em 1998, quando da I Marcha. Na ocasião, mais de
mil prefeitos compareceram ao evento. Pela primeira
vez, Sr. Presidente, vieram juntos à Capital Federal,
trazendo uma pauta de demandas legítimas, que traduzia as necessidades da população dos Municípios
brasileiros para ser apresentada ao Governo Federal
e ao Congresso Nacional.
Mas, ao tentar audiência com o então Presidente,
os prefeitos não foram recebidos. Esse fato motivou a
realização da II Marcha, no ano seguinte.
Desde então, a Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios acontece anualmente, mobilizando,
cada vez mais, um número maior de agentes públicos municipais.
Muito se avançou ao longo desses 14 anos. Em
2001, por exemplo, foi aberto um importante fórum de
discussão permanente, em Brasília, com a Câmara e
com o Senado Federal.
Na VI Marcha, em 2003, iniciou-se uma nova relação dos Municípios com o Governo Federal, o qual
inaugurou um diálogo inédito entre os dois entes federados e criou o Comitê de Articulação Federativa
(CAF). Além da aprovação de várias proposições de
importância para os Municípios.
Com a participação do Presidente Lula, de 14
ministros, de dois governadores de Estado, parlamentares e diversos integrantes das equipes de governos
estaduais e federal, prefeitos e municipalistas brasileiros – em 2004, durante a VII Marcha – uniram-se na
estratégia de condução do País, com a intenção de
construir um Pacto Federativo.
Em 2005, Sr. Presidente, a Marcha foi especial,
porque recepcionou os novos gestores municipais. Naquele ano, os prefeitos solicitaram aos parlamentares
mais agilidade na condução das matérias de interesse
dos Municípios e, em especial, urgência na votação do
aumento de 1% do FPM, que foi aprovado em 2007,
garantindo o aumento da receita.
Um grande avanço foi conseguido em 2006, quando o BNDES anunciou a criação de uma linha de ﬁnanciamento para os Municípios na aquisição de máquinas
e equipamentos.
O evento ganhou ainda mais força em 2008, pelo
comparecimento maciço de agentes públicos munici-

347

Maio de 2011

pais e pela participação efetiva do Governo Federal,
com a presença do Presidente da República, de 27
ministros, dos presidentes do Senado e da Câmara
dos Deputados, senadores, deputados federais e estaduais, além de quatro governadores.
A XII Marcha, em 2009, terminou com inúmeras
conquistas imediatas, como: assinatura do decreto que
trata da compensação ﬁnanceira entre o Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios
da Previdência Social (RPPS) dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e da
portaria que autorizou a redução imediata de até 40%
do valor das contrapartidas de obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), nas ações de saneamento ambiental e habitação.
Ano passado, Sr. Presidente, entre as conquistas imediatas, o ex-Presidente Lula assinou o projeto
de lei que instituiu o Comitê de Articulação Federativa
(CAF), na forma da lei, e um decreto que instituiu o
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack.
Este ano, Sr. Presidente, serão discutidos temas
fundamentais para a relação entre os entes federados,
e as principais reivindicações do municipalismo são a
regulamentação da divisão dos royalties do petróleo
e da Emenda Constitucional nº 29. A regulamentação
da Emenda nº 29 tem sido um clamor ano a ano. Já
não dá mais, Sr. Presidente, para suportar a não regulamentação desta emenda, que coloca os limites entre
aquilo que é gasto com a saúde e também diz o que
não é gasto com a saúde, sobretudo para que os maus
gestores não utilizem os poucos recursos da saúde e
não gastem com aquilo que não é saúde. Precisamos
urgentemente, Sr. Presidente, regulamentar a Emenda
nº 29, é um clamor que fazemos há anos.
Este ano serão discutidos temas fundamentais
para a relação entre os entes federados e as principais
reivindicações do municipalismo, como já citamos.
O objetivo da XIV Marcha dos Prefeitos, como
também é conhecida, é avançar mais na construção
de um pacto federativo ainda mais justo que seja capaz de diminuir as diferenças regionais e promover o
desenvolvimento de maneira sustentável.
Esse movimento, Sr. Presidente, tem todo o nosso apoio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Muito obrigado, Senador Eduardo Amorim. Não
há mais oradores.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Os Srs. Senadores Cyro Miranda e Renan Calheiros
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a Sessão Solene
em homenagem os 185 anos de existência do Senado
Federal deve servir como oportunidade singular para
reﬂetirmos sobre o papel e a importância desta Casa
no contexto da República.
Para mim, não há dúvida quanto à relevância
do Senado para a República e a Democracia, não só
pelo equilíbrio resultante da forma majoritária como se
constitui, mas também pela natureza como fórum de
debates dos grandes temas da Nação.
No sistema bicameral do Parlamento, que se
consagrou ao longo da história do Brasil, veriﬁca-se a
nítida intenção do Poder Constituinte Originário de fazer
do Congresso Nacional um cenário de conﬂuência das
mais diversas colorações políticas e partidárias, bem
como dos interesses dos entes federados.
Se, na formação da Câmara, privilegiou-se o
sistema proporcional para reunir entre os 513, no
Senado fez-se sobressair a representação igualitária
dos entes da Federação, o equilíbrio entre os Estados
membros.
Na composição do Senado está talvez a origem
dos maravilhosos e acalorados debates que se dão
nesta Casa, onde se opõem visões diferenciadas como
alternativas de Governo, mas todas unidas pelo propósito de encontrar o melhor para a Nação.
Devo dizer que, para mim, jovem ainda no exercício do mandato como Senador pelo meu querido Estado de Goiás, a Casa de Rui Barbosa tem-se revelado
uma fantástica experiência de aprendizado.
Somente quem já teve o privilégio de ouvir e participar de um Plenário com lideranças políticas tão expressivas, oriundas de todas as partes do Brasil, sabe
como é nos debates desta Tribuna que se delineia o
futuro do País.
O confronto apaixonado de discursos e oradores,
da situação e da oposição, oferece a esta Casa um dos
mais importantes atributos para o êxito da Nação: o
equilíbrio do bom senso, construído pelo diálogo permanente e duradouro.
Aqui, Sr. Presidente, tenho aprendido a ver o Brasil
sob diferentes óticas e reforçado em mim a humildade de reconhecer, em cada discurso, argumentos tão
fortes quanto os que tenho tentado oferecer na defesa
de minhas idéias.
Nesse particular, não há como não buscar inspiração em Mário Covas, um dos mais renomados Senadores desta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, não ousaria fazer qualquer
crítica ao Senado, até porque minha pouca experiência
no exercício da política me desqualiﬁca para tal.
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Mas, fundado apenas na experiência de outros
fóruns de que participei ao longo da vida, como a Federação das Indústrias de Goiás, creio não passar
da conta em dizer da necessidade de se resgatar a
proeminência do Senado no contexto do sistema de
freio e contrapesos, tão caro à vida republicana e democrática.
Sr. Presidente, estar aqui nesta Casa na comemoração dos 185 anos de existência é, antes de tudo,
um privilégio, uma oportunidade singular para aprender com os grandes mestres da política.
Muito obrigado!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) –Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é com grande satisfação que, em
nome da liderança do PMDB, comunico ao País e ao
Plenário do Senado Federal, que amanhã, quarta feira, o líder empresarial Paulo Skaff estará assinando
a ﬁcha de ﬁliação aos quadros PMDB. Trata-se de um
nome de respeitabilidade e credibilidade nacional que
dispensa maiores apresentações. Certamente uma
honra para o nosso PMDB.
Paulo Skaf é empresário eﬁciente, moderno e
conciliador. É um quadro tão preparado e competente
que, certamente, dará grandes contribuições nos debates do partido, notadamente na esfera econômica
e tributária.
Skaff já dirigiu várias entidades empresariais de
peso, sendo presidente da Fiesp até 2010. Sua atuação na geração de empregos, desburocratização e
desonerações tributárias foram muito relevantes para
o País.
Quando presidi o Congresso Nacional tive a honra de trabalhar com Skaff para fazer valer a Lei Geral
das micro e pequenas empresas.
Nos próximos dias também estará se ﬁliando ao
partido umas das mais promissoras lideranças política
da nova geração, o deputado federal por São Paulo,
Gabriel Chalita.
Vereador, secretário de estado por duas oportunidade, Gabriel Chalita chegou à Câmara dos Deputados
com mais de meio milhão de votos que o credenciaram
a ser uma grande liderança em Brasília.
Além de escritor, ﬁlósofo professor, Chalita é
mestre em ciências sociais e, como tem uma trajetória dedicada à educação, terá enormes contribuições
nesta em outras área de atuação.
A qualidade e a capacidade de trabalho destes
dois novos quadros são indiscutíveis.
Eles se integram ao maior partido do Brasil com
a disposição de trabalhar em prol do fortalecimento da
legenda, especialmente nas próximas eleições municipais que vão acontecer no ano que vem.
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Trata-se de uma saudável oxigenação e renovação em nossos quadros partidários
A estratégia do PMDB para o pleito municipal
será de lançar candidatos consistentes e com viabilidade eleitoral nos grandes centros brasileiros de
modo a ampliarmos nossa representação ainda mais.
No ultimo pleito municipal o desempenho do PMDB
foi muito positivo.
o PMDB foi o grande vencedor do pleito municipal
de 2008, tanto em número de prefeitos, vereadores e
votos absolutos.
Desde 2009, o partido administra 1.203 cidades
brasileiras, entre elas seis capitais com altas densidades eleitorais e é responsável por orçamentos públicos
com torno de receita 47 bilhões de reais.
O PMDB também elegeu o maior número de vereadores. Foram 8.481 em 2008. Mais do que o dobro
do segundo colocado, que fez 4.166 vereadores.
O PMDB também foi o partido que mais votos
recebeu para prefeitos e vereadores reiterando a força
da sigla, seu conhecimento, aceitação, credibilidade,
capilaridade e expressão nacional.
No primeiro turno de 2008 o partido obteve a
marca recorde de 18.150 milhões votos. Somados aos
votos no segundo turno esta marca pulou para 19,4
milhões de votos
A evolução do voto pró-PMDB é ascendente. Em
2000 o partido obteve 13,2 milhões de votos. Já em
2004 este número saltou para 14,2 milhões de votos
e em 2008, 18,4 milhões de pessoas depositaram sua
conﬁança em candidatos do PMDB. Isso equivaleu a
um crescimento de 29% de votos em quatro anos.
Ou seja, o eleitor vem reiteradamente reposicionando o PMDB no cenário nacional e atribuindo-lhe
papel de liderança. Exemplo mais nítido foi a re-inserção do PMDB em grandes capitais. Este é o rumo que
iremos perseguir.
Temos uma consistente capilaridade eleitoral,
a conﬁança dos eleitores e quadros preparados para
administrar. Isso nos conduz a propor um projeto de
poder autônomo para o Brasil muito em breve e, certamente, o faremos.
E se a grande força do PMDB hoje vem dos municípios nada mais coerente do que apoiar e saudarmos décima quarta a marcha dos prefeitos a Brasília
que ocorre esta semana. Mais de quatro mil prefeitos
são aguardados nesta marcha que é coordenada pela
Confederação Nacional dos Municípios, presidida por
um grande batalhador em prol dos municípios, Paulo
Ziulkoski.
Dentro do desequilibrado federalismo ﬁscal os
municípios vêm, a cada ano, assumindo mais obrigações.
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Os repasses de recursos ou arrecadação de tributos não conseguem fazer face a estes desaﬁos.
O PMDB, mais do que saudar a marcha, está
sensível às demandas dos prefeitos ciente de que,
muitos deles, estão à beira da insolvência ou, como se
diz popularmente, com a corda no pescoço.
As reivindicações são justas, especialmente a
aprovação da emenda 29 para área de saúde, o pagamento integral dos restos a pagar dos últimos anos
e, sobretudo, a divisão mais equânime dos royalties
do pré-sal.
O governo fez sua parte e enviou ao Congresso
Nacional o projeto para regulamentar a distribuição
isonômica dos recursos, mas a Câmara dos Deputados precisar priorizar a votação desta matéria, uma
verdadeira redenção para a crítica situação ﬁnanceira
de nossos municípios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Esta Presidência encerra os trabalhos no dia de hoje,
lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
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2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre
as Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro
de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
com os votos contrários dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e, em
separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.

Quarta-feira 11

5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (determina que alimentos provisórios sejam ﬁxados
cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia
comum por determinação judicial).
Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, favorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 1.735/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que acrescenta § 3º ao art. 79 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Pareceres sob nºs 1.097 e 1.098, de
2010, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador João Durval, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Ideli Salvatti, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, que
apresenta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
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8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107, de 2008; e
1.917, de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nºs 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Flávio
Arns; e
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
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Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em
turno único, perante a Comissão): favorável, nos
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia (SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a inﬁltração de agentes
da polícia na Internet com o ﬁm de investigar
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crimes contra a liberdade sexual de criança
ou adolescente.
Parecer sob nº 122, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado
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como conclusão do Parecer nº 121, de 2011,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora Senadora Ana
Rita), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 17
minutos.)
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Ata Da 70ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 11 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, e dos Srs. Wilson Santiago, Mozarildo Cavalcanti e Geovani Borges.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 22 horas e 15 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2011
Altera a redação dos §§ 1º e 2º do art.
389 da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, a ﬁm de estabelecer a obrigatoriedade de manutenção, pelo empregador, de
berçário ou creche no local de trabalho para
os ﬁlhos dos trabalhadores até a idade de
cinco anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decretolei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 389 ................................................
..............................................................
§ 1º Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos cem empregados deverão
ter berçário ou creche, mantidos pelo empregador, onde seja permitido aos trabalhadores
deixar seus ﬁlhos de até cinco anos.
§ 2º A exigência do § 1º deste artigo poderá ser suprida, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho: I -por
meio de convênios com creches, pré-escolas
e escolas, públicas ou privadas, desde que
próximas aos locais de trabalho;
II – por meio de reembolso-creche, caso
seja solicitado pelo empregado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto de lei que ora apresentamos visa alterar a legislação celetista em vigor para determinar
que, nos estabelecimentos em que trabalharem mais
de cem empregados, deverá haver berçários ou creches para a guarda de seus ﬁlhos até que completem
cinco anos.
Nossa preocupação consiste, assim, no fato de
que, embora a Constituição discipline que o dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creches e pré-escolas,
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às crianças até cinco anos (art. 208, IV), essa ainda
não é uma realidade para todos os nossos pequenos
brasileiros.
Muitas trabalhadoras, após seu período de licença-maternidade, têm que se afastar de seus ﬁlhos,
deixando-os com familiares, em creches distantes ou
mesmo com babás muitas vezes desqualiﬁcadas para
tomarem conta de crianças.
Mas a efetivação desse direito só se dará com a
ampliação desse benefício para um período além do
da amamentação, assim como com a sua concessão
a todos os trabalhadores e não só às mulheres. Essa
mudança é uma aspiração antiga da classe trabalhadora que, desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988, aguarda o cumprimento do disposto no
art. 7º, inciso XXV, que assegura aos trabalhadores,
urbanos e rurais, “assistência gratuita aos ﬁlhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de
idade em creches e pré-escolas.”
E, como nossa preocupação é, principalmente, com a possibilidade da supervisão constante dos
pais na educação dos ﬁlhos, incluímos dispositivo que
permite a substituição da exigência apenas em duas
situações e desde que previsto em acordo ou convenção coletiva: a) por meio de convênios com creches,
pré-escolas e escolas, desde que próximas ao local
de trabalho, e b) por meio de reembolso-creche, desde
que solicitado pelo empregado.
Assim, embora tenhamos conhecimento de que
muitas empresas com responsabilidade social já estão implementando programas de creches em seus
estabelecimentos, não podemos depender apenas
da boa vontade dos empregadores. É preciso garantir
que todas as crianças possam estar junto à mãe ou
ao pai, nas fases iniciais de sua vida. Só assim nossa
sociedade poderá gerar cidadãos plenos.
Dessa forma, acreditamos que a modiﬁcação proposta visa garantir uma maior proteção à infância ao
garantir que os trabalhadores tenham lugar apropriado
para deixarem seus ﬁlhos não apenas durante o período de amamentação, como disposto na legislação
atual, mas até os cinco anos de idade. Isso fará beneﬁciar as duas partes da relação de emprego, porque
os trabalhadores poderão se concentrar mais em seu
trabalho, pois sabem que seus ﬁlhos estão em segurança, gerando maior produtividade.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres Colegas para a aprovação de nossa iniciativa.
Sala das Sessões, 06 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
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 disposições legais transitórias ou de emergência, bem como
as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor
em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS
– Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 389 – Toda empresa é obrigada: (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
(...)
§ 1º – Os estabelecimentos em que trabalharem
pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e
assistência os seus ﬁlhos no período da amamentação.
(Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
§ 2º – A exigência do § 1º poderá ser suprida
por meio de creches distritais mantidas, diretamente
ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime
comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA
ou de entidades sindicais. (Incluído pelo Decreto-lei nº
229, de 28.2.1967)
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2011
Altera o Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de
maio de 1943, que aprova a Consolidação
das Leis do Trabalho, para obrigar as empresas de transporte internacional terrestre,
marítimo e aéreo, em passagem, estadia
ou escala no Brasil, a ter pelo menos um
tripulante que fale português.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º – O Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte art.
358-A:
“Art. 358-A. As empresas de transporte
internacional terrestre, marítimo e aéreo, em
passagem, estadia ou escala no Brasil, manterão em sua tripulação pelo menos um tripulante
com ﬂuência na Língua Portuguesa.” (NR)
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Consolidação das Leis do Trabalho possui um
capítulo inteiramente dedicado à Nacionalização do
trabalho estabelecendo uma relação de proporcionalidade entre empregados brasileiros e estrangeiros. É
imprescindível que haja brasileiros na tripulação de navios e aeronaves que estacionem em nossos portos e
aeroportos, pois a ﬂuência no português é fundamental
para dar segurança e conforto aos brasileiros que se
utilizam desses meios de transporte. Além do mais,
o desconhecimento do idioma gera insegurança nas
operações próprias de embarcações e aeronaves, decorrentes de falhas na comunicação entre brasileiros e
estrangeiros além, é claro, de possibilitar a contratação
de brasileiros em empresas estrangeiras.
Pela importância do tema, estamos seguros de
contar com o apoio do Congresso Nacional para a
aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
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 disposições legais transitórias ou de emergência, bem como
as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor
em 10 de novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS
– Alexandre Marcondes Filho.
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 1º – Esta Consolidação estatui as normas
que regulam as relações individuais e coletivas de
trabalho, nela previstas.
(...)
Art. 358 – Nenhuma empresa, ainda que não
sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro
que exerça função análoga, a juízo do Ministério do
Trabalho, Industria e Comercio, à que é exercida por
estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste,
excetuando-se os casos seguintes:
a) quando, nos estabelecimentos que não tenham
quadros de empregados organizados em carreira, o
brasileiro contar menos de 2 (dois) anos de serviço, e
o estrangeiro mais de 2 (dois) anos;
b) quando, mediante aprovação do Ministério do
Trabalho, Industria e Comercio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso
por antigüidade;
c) quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou
servente, e não o for o estrangeiro;
d) quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à comissão ou por tarefa.
Parágrafo único – Nos casos de falta ou cessação
de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve
preceder à de brasileiro que exerça função análoga.
(Às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 238, DE 2011
Dispõe sobre a imunização de mulheres na faixa etária de nove a quarenta anos
com a vacina antipapilomavírus humano
(HPV), na rede pública do Sistema Único
de Saúde de todos os Estados e Municípios brasileiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado às mulheres na faixa
etária de nove a quarenta anos o direito de receber
todas as doses necessárias da vacina para imunização
contra o papilomavírus humano (HPV), na rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) dos Estados e
Municípios brasileiros.
Parágrafo único. Nos atendimentos em saúde da
mulher na prevenção do câncer do colo do útero, as
usuárias adultas e adolescentes deverão ser informadas
sobre os direitos enumerados no art. 2º desta Lei.
Art. 2º São direitos de toda mulher durante o atendimento de prevenção do câncer do colo do útero:
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I – ter acesso ao melhor atendimento para imunização contra o HPV, no sistema público de saúde ou
conveniado do SUS, adequado às suas demandas;
II – receber acolhimento humanizado, respeitoso
e esclarecedor no interesse exclusivo de beneﬁciar a
saúde, protegendo contra o câncer do colo do útero, visando à melhoria da qualidade e expectativa de vida;
III – ser protegida contra qualquer forma de discriminação;
IV – receber o maior número de informações
sobre o câncer do colo do útero e a importância da
vacina para a prevenção;
V – ser atendida em ambiente adequado, que
resguarde sua privacidade;
VI – ter acesso a todo e qualquer atendimento
complementar necessário.
Art. 3º É responsabilidade da União desenvolver
políticas publicas de saúde da mulher com ações que
contemplem a prevenção e o controle do câncer de
colo de útero.
Art. 4º O Poder Executivo destinará recursos orçamentários para a estruturação e manutenção efetiva,
eﬁciente e eﬁcaz de uma rede de serviços que atenda
à saúde da mulher no que se refere à prevenção e ao
controle do câncer do colo do útero;
Parágrafo único. As despesas decorrentes da
aplicação do disposto no caput correrão por conta
de dotação orçamentária especíﬁca, prevista na lei
orçamentária anual, ﬁcando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ou especiais
para este ﬁm.
Art. 5º Pesquisas cientíﬁcas para ﬁns diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem
o consentimento expresso da mulher, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos
conselhos proﬁssionais competentes e aos Conselhos
Estaduais e Municipais de Saúde.
Art. 6º Os Conselhos Municipais e Estaduais de
Saúde, no âmbito de suas atuações, criarão comissão
para acompanhar a implantação desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Como nos ensina o Prof. Amartya Sen, prêmio
Nobel de Economia, “nada atualmente é tão importante
na economia política do desenvolvimento quanto o reconhecimento adequado da participação e da liderança
política, econômica e social das mulheres”.
A justiﬁcativa da proposição em tela é exatamente esta: melhorar a qualidade e a expectativa de vida
das mulheres e, consequentemente, potencializar sua
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capacidade de viver de forma ativa e saudável inserida
na família, no trabalho e na comunidade.
Proposição semelhante foi por mim apresentada quando do exercício de meu mandato na Câmara
dos Deputados. Infelizmente, o Projeto de Lei nº 164,
de 2007, foi arquivado ao ﬁnal da legislatura passada,
sem que pudesse ser apreciado pelo Plenário daquela
Casa Legislativa. Reapresento o mesmo projeto agora
no Senado Federal, porque a situação epidemiológica do câncer de colo uterino permanece inaceitável e
exige ações ﬁrmes por parte de todas as esferas de
governo.
O câncer de colo de útero é um grave problema de saúde pública no mundo todo, pois estima-se
a ocorrência anual de quinhentos mil casos novos e
270 mil óbitos em decorrência dele. Porém, 80% dos
óbitos ocorrem nos países em desenvolvimento. A
principal causa dessa diferença de mortalidade entre
nações decorre do fato de os programas de rastreamento serem pouco desenvolvidos nos países mais
pobres, gerando limitações ao acesso das mulheres
aos serviços de saúde.
A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) –
principal causa do câncer de colo de útero – é a doença
sexualmente transmissível mais frequente no mundo.
Estima-se que 20% das brasileiras sexualmente ativas estejam infectadas pelo HPV, o que corresponde
a aproximadamente onze milhões de mulheres. Esse
vírus é causador de uma gama de doenças, desde de
simples verrugas até câncer. De qualquer forma, todos
esses agravos geram um custo assistencial elevado,
decorrente de consultas médicas, exames laboratoriais,
biópsias e tratamentos medicamentosos, quimioterápicos, radiológicos e cirúrgicos.
No Brasil, o câncer de colo de útero é o segundo tipo de tumor maligno de maior incidência na população feminina, perdendo apenas para o câncer de
mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer
(INCA) são estimados 18.430 casos novos da doença
e 4.800 óbitos por ano.
Apesar de o País ter apresentado avanços, nas
últimas décadas, no que se refere ao diagnóstico e
tratamento precoce do câncer de colo de útero, os números disponibilizados pelo Inca ainda são assustadores. Nesse sentido, a oferta gratuita, para a população
feminina de 9 a 40 anos, da vacina antipapilomavírus
humano constitui importante estratégia de enfrentamento da doença, conforme demonstram estudos
cientíﬁcos recentes.
Ademais, os serviços de saúde que prestam assistência ginecológica devem oferecer atendimento digno e de qualidade às pacientes, informando-as sobre
seus direitos e sobre os cuidados que devem ter com
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a saúde. Da mesma forma, pesquisas médicas sobre o
tema somente podem ser conduzidas com o expresso
consentimento da mulher, visando a sua proteção.
Considerando a relevância do tema para a saúde feminina, pedimos o apoio de nossos pares para a
aprovação desta medida sobre a prevenção e o controle do câncer de colo uterino.
Sala das Sessões, 06 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 239, DE 2011
Institui o dia 14 de setembro como Dia
Nacional do “Soldado da Borracha”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Fica instituído o dia 14 de setembro como
o Dia Nacional do “Soldado da Borracha”.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Após o ataque japonês a base americana de Pearl
Harbour, em dezembro de 1941, os Estados Unidos
declaram guerra aos japoneses, que já dominavam o
sudeste asiático.
O presidente Getúlio Vargas depois de muitas
pressões decide apoiar os países aliados, Estados
Unidos, Reino Unido, União Soviética e França.
Os Estados Unidos, preocupados com as matérias-primas estratégicas, entre elas a borracha vegetal,
que estava sendo cultivada pelos países do Sudeste
Asiático (sob domínio do Japão), percebendo que poderiam ter seu suprimento cortado, criaram alternativas para evitar o colapso eminente do abastecimento
do látex.
Assim, vários acordos foram assinados entre o
Brasil e os Estados Unidos, os chamados “Acordos de
Washington” (1942-1946), que exigiam, entre outras
coisas, que o Brasil abastecesse as nações aliadas
com toda a produção do insumo, assim como todo o
excedente, durante cinco anos.
Para isso, o governo brasileiro precisou aumentar
o contingente de seringueiros na Amazônia brasileira,
de onde provinha toda a produção nacional. Uma campanha Nacional foi criada para recrutar os milhares de
homens que seriam necessários para supri-la a meta
de exportação do látex para os Estados Unidos.
Como o interesse dos brasileiros não foi a que
o governo esperava, resolveu então, equiparar todos
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aqueles que tivessem interesse de ir para a Amazônia,
aos militares convocados para a II Guerra Mundial.
Assim foi criada a Comissão Administrativa do
Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia – CAETA (criada pelo Decreto-Lei n.º 5.831 de 14
de setembro de 1943) e o Serviço Especial de Saúde
Pública, que ﬁcaria responsável pelo recrutamento
desses soldados.
O número daqueles que participaram dessa batalha foram aproximadamente de 65.000 “soldados da
Borracha” recrutados em sua maior parte, no nordeste, em particular no Ceará, do interior da Amazônia e
das demais regiões do país atendendo ao apelo do
governo brasileiro.
Esses soldados enfrentaram toda a sorte e obstáculos, tais como a difícil aclimação, o despreparo no
trato com a seringa, a desorganização dos seringais,
das linhas de suprimento, a falta transporte, da assistência médica, decorrentes, sobretudo, da falta de
organização e a desordem administrativa dos órgãos
oﬁciais na condução das operações.
Milhares de soldados da borracha pereceram na
luta. Todavia, esses sacrifícios e esforços não foram
em vão. A meta foi cumprida, criaram-se instrumentos
institucionais válidos; como o Banco da Amazônia, o
Instituto do Norte, o Serviço Especial de Saúde Pública, os territórios federais de Guaporé (Rondônia),
Rio Branco (Roraima) e Amapá, além da construção
do Aeroporto de ponta Pelada, em Manaus, que propiciaram uma nova tomada de posição para enfrentar o problema Amazônico, sob novas dimensões, no
pós-guerra.
Diante do exposto gostaríamos de propor que
o dia 14 de setembro conste no calendário nacional,
como data comemorativa, em homenagem, ao soldado da Borracha –anônimo trabalhador da selva, o
herói que com suor, coragem e, muitas vezes, com o
próprio sangue prestou inestimável contribuição de
forma indelével à manutenção de nossa soberania e
a paz mundial.
Sala das Sessões em, 06 de Maio de 2011. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.813, DE 14 DE SETEMBRO DE 1943
Aprova o acordo relativo ao recrutamento, encaminhamento e colocação de
trabalhadores para a
Amazônia, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere a artigo 180 da Constituição,
Decreta:
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Art. 1º. Fica aprovado o Acôrdo sôbre recrutamento, encaminhamento e colocação de
trabalhadores para a Amazônia celebrado pelo
Coordenador da Mobilização Econômica e pelo
Presidente da Comissão de Contrôle dos Acôrdos
de Washington com a Rubber Development
Corporation em 6 de setembro de 1943.
Art. 2º. A Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (C.
A. E. T. A.) de que trata a cláusula 4ª do Acordo
aprovado por este decreto-lei, constituir-se-á de
três (3) membros, nomeados por decreto do Presidente da República.
Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comissão, na qualidade de presidente, o membro que
para isso for expressamente designado no ato
de nomeação.
Art. 3º. Todos os atos administrativos da C. A. E.
T. A. serão ﬁrmados por dois dos três
membros, ou por um dêles conjuntamente com
o assistente de qualquer dos demais.
Art. 4º. Os membros da C. A. E. T. A. nada perceberão como honorários, vencimentos ou
gratiﬁcações, mas o desempenho de suas funções
será considerado como serviços relevantes
prestados à Nação.
Art. 5º. O presente decreto-lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1943, 122º
de Independência o 55º da República. – GETÚLIO
VARGAS.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2011
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, para incluir a esclerose lateral
amiotróﬁca entre as doenças e condições
cujos portadores são beneﬁciados com a
isenção do cumprimento de prazo de carência para a concessão de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 151. A lista de doenças mencionada
no inciso II do art. 26 incluirá, obrigatoriamente, tuberculose ativa, hanseníase, alienação
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mental, esclerose lateral amiotróﬁca, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeﬁciência adquirida (AIDS), contaminação
por radiação e hepatopatia grave.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto de lei que ora submeto à apreciação do
Senado Federal tem como principal objetivo estender
o benefício de dispensa do cumprimento de prazo de
carência, para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aos portadores da esclerose
lateral amiotróﬁca (ELA), no âmbito do Regime Geral
da Previdência Social.
A ELA é uma doença neurodegenerativa grave
caracterizada pela morte dos neurônios motores, responsáveis pelo comando da musculatura esquelética
de todo o corpo, o que causa o comprometimento progressivo de várias funções, como a fala, a deglutição,
a respiração e a movimentação dos membros.
A doença, que afeta cerca de quatorze mil brasileiros, inicia-se pela perda da força dos membros
superiores ou inferiores, ao mesmo tempo em que
aparecem contrações involuntárias dos músculos
dos braços e das pernas. Com a evolução, os movimentos dos membros são comprometidos e o paciente passa a ter diﬁculdade para respirar, deglutir,
falar e andar.
O curso da doença dura em média de três a cinco
anos a partir dos primeiros sintomas e, ao ﬁnal, quando todos os músculos do corpo se petriﬁcam, a morte
vem em decorrência de parada respiratória.
O tratamento busca aumentar a sobrevida do doente e a qualidade dessa sobrevida. Além do medicamento Riluzol − que prolonga a vida em alguns meses
−, são indicadas as seguintes medidas: fonoaudiologia
e terapia ocupacional; ﬁsioterapia motora e respiratória
por meio de séries diárias de quinze minutos (pois o
excesso de exercícios pode levar ao agravamento da
morte dos neurônios motores); assistência nutricional
para ajustar a dieta à perda de peso causada pelo aumento do metabolismo do paciente e à diﬁculdade de
deglutição; e acompanhamento psicológico.
Com a evolução da doença, o paciente passa a
necessitar de intervenções e equipamentos, como os
respiradores artiﬁciais não invasivos, a as sondas gástricas para alimentação e o cough assistant, aparelho
que ajuda na eliminação de secreções da via aérea.
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Não existe tratamento medicamentoso eﬁcaz
contra a ELA e hoje ainda não há possibilidade de
cura para a doença. Para o futuro, a grande esperança
reside nas pesquisas com células-tronco.
Como se vê, o padecimento dos portadores de
ELA e de seus familiares é incomensurável e todos
os esforços para buscar a cura da doença e todas as
medidas para trazer-lhes algum conforto são bemvindas.
Como uma pequena contribuição, apresento esta
proposição que inclui a esclerose lateral amiotróﬁca
no inciso II do art. 26 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social. Esse inciso isenta do cumprimento do período de carência para a concessão de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez os portadores de doenças que constem de lista a ser elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Previdência Social.
Tal lista só foi apresentada por meio da Portaria
Interministerial MPAS/MS nº 2.998, de 23 de agosto
de 2001, dos Ministérios da Previdência e Assistência Social (MPAS) e da Saúde (MS), isto é, quase dez
anos após a publicação da lei e contempla, além das
doenças e dos agravos à saúde listados no art. 151
da citada Lei nº 8.213, de 1991, a contaminação por
radiação e a hepatopatia grave.
No momento atual, a redação vigente para o citado art. 151 da lei perdeu o sentido, pois o seu texto
faz referência ao hiato de tempo que iria transcorrer
enquanto a lista ainda não tivesse sido publicada. Por
isso, esta proposição que apresento altera a redação
do dispositivo.
Esperando que a medida possa beneﬁciar pessoas que se vêem, muitas vezes em plena juventude,
impossibilitadas de trabalhar e contribuir para o sustento da família, conto com o apoio de Senadores e
Deputados para a aprovação do projeto. – Senadora
Ana Amélia.
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.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 151. Até que seja elaborada a lista
de doenças mencionadas no inciso II do art.
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26, independe de carência a concessão de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
ao segurado que, após ﬁliar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das
seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna;
cegueira; paralisia irreversível e incapacitante;
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave;
estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante); síndrome da deﬁciência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 241, DE 2011
Altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, para incluir a
linfadenectomia entre as condições que
justiﬁcam a concessão do benefício de
isenção de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos
automotores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, acrescentado pela Lei nº 10.690,
de 16 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 1º Para a concessão do benefício previsto no caput é considerada pessoa portadora de deﬁciência física aquela que apresenta
alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia,
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, excisão total ou parcial de linfonodos axilares ou inguinais, paralisia cerebral, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzam diﬁculdades para o desempenho
de funções.
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O câncer de mama é um importante problema
de saúde pública no Brasil e é a neoplasia que mais
mortes provoca entre as mulheres brasileiras. Uma das
principais complicações do tratamento do câncer de
mama é o linfedema de membro superior, que ocorre
entre 9 a 40% das mulheres em que foi realizada a
extirpação radical dos linfonodos axilares. Esse procedimento – a linfadenectomia axilar – é realizado para
evitar recidivas ou metástases.
O linfedema é o acúmulo de líquido nos espaços
intersticiais resultante de uma deﬁciência mecânica na
dinâmica do sistema linfático, quando ocorre redução
da capacidade de transporte da linfa em virtude da extirpação dos linfonodos. Essa patologia não tem cura
e pode evoluir para quadros de grandes deformidades
e causar signiﬁcativa limitação funcional.
Estudos demonstram que as mulheres que desenvolvem linfedema apresentam alterações psicológicas, sociais, sexuais e funcionais importantes,
quando comparadas com as mulheres submetidas ao
tratamento para câncer de mama e que não desenvolveram o linfedema.
Para evitar o surgimento de linfedema, é recomendado que mulheres submetidas à mastectomia
radical não carreguem peso no lado operado e não
realizem esforços ou movimentos repetitivos com o
braço. Segundo informações das próprias montadoras
de automóveis, o peso deslocado em manobras paradas, com veículo comum, equivale a aproximadamente
seis vezes o peso do volante em veículo equipado com
direção hidráulica.
Entendemos que uma forma de se proteger a
mulher submetida à linfadenectomia total ou parcial é
mediante a concessão de isenção do Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis. Dessa forma, a mulher poderá adquirir mais
facilmente veículos adaptados à sua condição e que
exigem menos esforço, o que contribuirá para a prevenção do aparecimento do linfedema e de todas as
consequências advindas dessa condição.
Outras condições também determinam o aparecimento de linfedema, como a linfadenectomia realizada
no tratamento de outros tipos de câncer, como o melanoma, o câncer de vulva etc., pelo que devem estar
contemplados pela medida aqui proposta.
Conclamamos os nobres Pares a emprestarem o
seu apoio à aprovação do projeto de lei ora apresentado. – Senadora Ana Amelia.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.
Vigência
Conversão da MPv nº 856, de 1995
(Vide Lei nº 11.941, de 2009)
Dispõe sobre a Isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deﬁciência
física, e dá outras providências.(Redação
dada pela Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória nº 856, de 1995, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de
fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no
mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, quando adquiridos
por: (Redação dada pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
(Vide art 5º da Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
I – motoristas proﬁssionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade
de condutor autônomo de passageiros, na condição
de titular de autorização, permissão ou concessão do
Poder Público e que destinam o automóvel à utilização
na categoria de aluguel (táxi); (Redação dada pela Lei
nº 9.317, de 5.12.1996)
II – motoristas proﬁssionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou roubo
do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
III – cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de transporte público
de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde
que tais veículos se destinem à utilização nessa atividade;
IV – pessoas portadoras de deﬁciência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamen-
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te ou por intermédio de seu representante legal; (Redação dada pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.690, de
16.6.2003 e vetado)
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no
art. 1o é considerada também pessoa portadora de
deﬁciência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
diﬁculdades para o desempenho de funções. (Incluído
pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no
o
art. 1 é considerada pessoa portadora de deﬁciência
visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou
menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho,
após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°,
ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de
passageiros a que se refere o caput serão adquiridos
diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores. (Incluído pela Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos
da Presidência da República, nos termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde deﬁnirão em
ato conjunto os conceitos de pessoas portadoras de
deﬁciência mental severa ou profunda, ou autistas, e
estabelecerão as normas e requisitos para emissão
dos laudos de avaliação delas. (Incluído pela Lei nº
10.690, de 16.6.2003)
§ 5o Os curadores respondem solidariamente
quanto ao imposto que deixar de ser pago, em razão
da isenção de que trata este artigo. (Incluído pela Lei
nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis
equipados com motor de cilindrada não superior a dois
mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas,
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão não se aplica aos portadores de deﬁciência
de que trata o inciso IV do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.754, de 31.10.2003)
....................................................................................
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LEI No 10.690, DE 16 DE JUNHO DE 2003.
Mensagem de veto
Conversão da MPv nº 94, de 2002
Reabre o prazo para que os Municípios que reﬁnanciaram suas dívidas junto
à União possam contratar empréstimos
ou ﬁnanciamentos, dá nova redação à Lei
no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O inciso II do parágrafo único do art. 8o da
Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8o .................................................
Parágrafo único. ..................................
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, ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, e à Caixa Econômica Federal
– CEF, desde que contratados dentro do prazo
de seis anos contados de 30 de junho de 1999
e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento.” (NR)
Art. 2o A vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, alterada pelo art. 29 da Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996, e pelo art. 2o da Lei no 10.182,
de 12 de fevereiro de 2001, é prorrogada até 31 de dezembro de 2006, com as seguintes alterações:
“Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre
Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo
quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão,
quando adquiridos por:
..............................................................
IV – pessoas portadoras de deﬁciência
física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal;
V – (VETADO)
§ 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pes-
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soa portadora de deﬁciência física aquela que
apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam diﬁculdades para o desempenho de
funções.
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de deﬁciência visual aquela que apresenta
acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a
melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as
situações.
§ 3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão adquiridos diretamente pelas pessoas que
tenham plena capacidade jurídica e, no caso
dos interditos, pelos curadores.
§ 4o A Secretaria Especial dos Diretos
Humanos da Presidência da República, nos
termos da legislação em vigor e o Ministério da
Saúde deﬁnirão em ato conjunto os conceitos
de pessoas portadoras de deﬁciência mental
severa ou profunda, ou autistas, e estabelecerão as normas e requisitos para emissão dos
laudos de avaliação delas.
§ 5o Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser
pago, em razão da isenção de que trata este
artigo.
§ 6o A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada
não superior a dois mil centímetros cúbicos e
movidos a combustível de origem renovável
ou sistema reversível de combustão aplica-se,
inclusive aos portadores de deﬁciência de que
trata o inciso IV do caput deste artigo.” (NR)
Art. 3o O art. 2o da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, alterado pelo art. 29 da Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de que trata o art.
1o somente poderá ser utilizada uma vez, sal-
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vo se o veículo tiver sido adquirido há mais de
três anos.” (NR)
Art. 4o (VETADO)
Art. 5o Para os ﬁns da isenção estabelecida no art.
o
1 da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com
a nova redação dada por esta Lei, os adquirentes de
automóveis de passageiros deverão comprovar a disponibilidade ﬁnanceira ou patrimonial compatível com
o valor do veículo a ser adquirido.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal
normatizará o disposto neste artigo.
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Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Brasília, 16 de junho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Antonio Palocci Filho – Guido Mantega.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.6.2003

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 243, DE 2011
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei determina a devolução proporcional do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
– IOF cobrado nas operações de crédito e ﬁnanciamento por prazo certo e determinado, quando houver
a quitação antecipada do respectivo empréstimo ou
ﬁnanciamento.
Art.2º Nas hipóteses de quitação antecipada
de operações de crédito e ﬁnanciamento concedidos
por prazo certo e determinado, o contribuinte fará jus
à restituição do IOF cobrado na operação, de forma
proporcional ao período de tempo da antecipação em
relação ao prazo certo e determinado da operação.
§ 1º A restituição será efetuada:
I – mediante pedido feito pela instituição
ﬁnanceira que aceitar a quitação antecipada
da operação;
II – em até três meses contados da data
do pedido de restituição feito na forma do inciso anterior, diretamente à instituição ﬁnanceira requerente, que se obrigará a efetuar o
pagamento do valor restituído ao contribuinte
em até três dias úteis.
Art. 3º A restituição de que trata esta Lei ﬁca
condicionada à veriﬁcação da inexistência de débitos
vencidos e não pagos para com a União.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O IOF incidente sobre operações de crédito e ﬁnanciamento por prazo certo e determinado é cobrado
no ato da liberação do valor correspondente e não existe a possibilidade de devolução proporcional do tributo
no caso de quitação antecipada da operação.
Nesse contexto, o presente projeto de lei visa a
estabelecer que, nas hipóteses de quitação antecipada
de operações de crédito e ﬁnanciamento concedidos
por prazo certo e determinado, o contribuinte fará jus
à restituição do IOF cobrado na operação, de forma
proporcional ao período de tempo da antecipação em
relação ao prazo certo e determinado da operação.
Por se tratar de proposta que visa a proporcionar
justiça ﬁscal aos contribuintes brasileiros, esperamos
contar com o apoio de nossos eminentes Pares para
a sua aprovação. – Senador Vital do Rêgo.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 244, DE 2011
Acrescenta os arts. 15-A, 15-B e 15-C
à Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
(Lei de Execuções Fiscais), possibilitando
a garantia antecipada do crédito tributário
e da execução ﬁscal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
15-A, 15-B, 15-C:
“Art. 15-A. Em qualquer momento, ainda
que não ajuizada a Execução Fiscal, aquele
que possuir débito indicado em listagem de
débitos expedida por órgão da Fazenda Pública e que esteja obstando a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa poderá
oferecer ao Juízo competente para processar
a execução ﬁscal que eventualmente vier a
ser ajuizada para cobrar o referido débito, em
garantia desta execução ﬁscal, os bens listados no art. 11 desta Lei ou seguro-garantia,
em valor suﬁciente para cobrir a integralidade
do débito na data do requerimento.
§ 1º Entende-se por integralidade do débito o valor informado em relação a este débito,
na listagem de débitos expedida, a pedido do
devedor, pelo órgão da Fazenda Pública em
cuja jurisdição o débito se encontrar.
§ 2º A garantia poderá ser deferida em
caráter liminar, sem a oitiva da Fazenda Pública, nas hipóteses do art. 804 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
§ 3º A Fazenda Pública será intimada
para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias,
sobre a idoneidade e a suﬁciência da garantia
oferecida.
§ 4º Deferida a garantia, considerar-se-ão
assegurados o débito e a eventual futura execução ﬁscal destinada a cobrá-lo, não podendo, a
partir de então, o débito assegurado na forma
deste artigo obstar a expedição da certidão
positiva com efeito de negativa, nos termos
do art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional).
§ 5º Ocorrendo o ajuizamento da execução ﬁscal relativa ao débito garantido, os
autos relativos à prestação de garantia serão apensados à execução ﬁscal e a garantia
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convertida em penhora, contando-se o prazo
para o oferecimento de embargos a partir da
intimação da penhora de que trata o art. 16,
inciso III, desta Lei.
§ 6º Alterada a competência para o processamento e julgamento da execução ﬁscal,
os autos do processo relativo à garantia de
que trata este artigo serão remetidos ao novo
juízo competente para o processamento e julgamento da ação ﬁscal.”
“Art. 15-B. Veriﬁcando-se, em qualquer
momento, a extinção do débito, por qualquer
das modalidades previstas no art. 156 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por qualquer das
modalidades previstas no art. 151 do Código
Tributário Nacional, deverá ser procedida a liberação da garantia prestada, salvo, no caso
de suspensão da exigibilidade do crédito, se
a existência da garantia constituir fundamento
para a sua concessão.
§ 1º A baixa da garantia será procedida
perante o órgão jurisdicional em que estiver
tramitando o processo.
§ 2º O requerimento da liberação da garantia deverá ser instruído com a prova da
ocorrência de uma das hipóteses previstas no
caput deste artigo.”
“Art. 15-C. Para a implementação da garantia de que trata o art. 15-A, será aplicado
o procedimento previsto para a prestação de
caução, nos termos dos arts. 826 a 838 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil).”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposta que ora submetemos à apreciação
dos nobres Senadores é a reapresentação de um
projeto de grande importância, por nós apresentado
na Câmara dos Deputados, que continua atual, com
alguns aperfeiçoamentos propostos naquela Casa
quando de sua tramitação, em especial os sugeridos
pelos Deputados Daniel Almeida e Alfredo Kaefer, a
quem rendemos homenagem.
Como se sabe, a Certidão Negativa de Débitos
é imprescindível para a vida empresarial. Somente
com ela a empresa pode obter ﬁnanciamentos, ﬁrmar
contratos, participar de licitações e exercer outras atividades corriqueiras da atividade empresarial.
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Também é de conhecimento geral o problema que
acomete os contribuintes, consistente na impossibilidade de se conseguir Certidões Negativas de Débito ou
Positivas com Efeitos de Negativa no período entre a
constituição deﬁnitiva do débito tributário e a propositura da execução ﬁscal. Nesse período, o contribuinte
não dispõe de dispositivo legal que autorize a expedição do Certiﬁcado de Regularidade ﬁscal.
Como forma de coibir injustiças, é importante
permitir ao devedor, a qualquer momento, dentro do
período entre a constituição deﬁnitiva do Crédito Tributário e a efetivação da penhora em sede de cobrança
executiva, oferecer depósito judicial, garantia real ou
ﬁança bancária em juízo, de forma cautelar, para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aﬁnal, não são todos os contribuintes que têm
condições ﬁnanceiras suﬁcientes para efetuar depósitos
em dinheiro (art. 151, II, do Código Tributário Nacional
– CTN), sem comprometer o ﬂuxo de caixa necessário ao prosseguimento de suas atividades, como é o
caso das entidades ﬁlantrópicas, das cooperativas e
das entidades fechadas de previdência complementar,
que não possuem capacidade contributiva. Não deve
ser imputado ao contribuinte em condições de oferecer bens suﬁcientes à garantia da dívida prejuízo pela
demora do Fisco em ajuizar a execução ﬁscal para a
cobrança do débito tributário.
Ciente dessa realidade, o Poder Judiciário, inclusive em seus tribunais superiores, mesmo sem previsão
em lei, já permite o oferecimento de bem em garantia,
antes da execução ﬁscal, para ﬁns de obtenção da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
O projeto, ora apresentado, pretende consagrar
em lei essa jurisprudência, para atenuar de vez os prejuízos ﬁnanceiros e operacionais decorrentes da demora
na expedição das certidões negativas ﬁscais. Permitese ao devedor caucionar, em processo cautelar, bens
suﬁcientes, obtendo, em contrapartida, a certidão de
regularidade imprescindível para seus negócios.
Não há qualquer lesão aos interesses ﬁscais, uma
vez que o juízo estaria garantido por meio da antecipação dos efeitos de uma eventual penhora.
Relativamente à ﬁança bancária, apesar de não
constar do rol de garantias elencado no art. 11 da Lei
das Execuções Fiscais Federais (Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980), o art. 15 do mesmo diploma legal a
eleva ao grau de garantia, ao assegurar o deferimento
da substituição da penhora, pelo juiz, em qualquer fase
do processo, por depósito em dinheiro ou ﬁança bancária. No mesmo sentido, o art. 9º possibilita ao executado oferecer ﬁança bancária como garantia à execução.
Assim, tratando-se de garantia idônea e revestida de
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liquidez, deve ser assegurada sua aceitação em sede
de cautelar de antecipação da penhora.
Contamos, pois, com o valioso apoio dos Ilustres
Pares na certeza de que poderão contribuir para minimizar o problema que aﬂige as empresas. Com a aprovação da presente medida, estaremos fazendo justiça e
contribuindo para o desenvolvimento do País. – Senador
Armando Monteiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I – dinheiro;
II – título da dívida pública, bem como título de
crédito, que tenham cotação em bolsa;
III – pedras e metais preciosos;
IV – imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – veículos;
VII – móveis ou semoventes; e
VIII – direitos e ações.
§ 1º – Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola, bem como em plantações ou edifícios em
construção.
§ 2º – A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo
9º.
§ 3º – O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda
Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em
qualquer fase do processo.
Art. 15 – Em qualquer fase do processo, será
deferida pelo Juiz:
I – ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro ou ﬁança bancária; e
II – à Fazenda Pública, a substituição dos bens
penhorados por outros, independentemente da ordem
enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuﬁciente.
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da ﬁança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1º – Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
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§ 2º – No prazo dos embargos, o executado deverá
alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até
três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º – Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como
matéria preliminar e serão processadas e julgadas
com os embargos.
....................................................................................

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.
Dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências.
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LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
LIVRO III
DO PROCESSO CAUTELAR
TÍTULO ÚNICO
DAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou
após justiﬁcação prévia a medida cautelar, sem ouvir
o réu, quando veriﬁcar que este, sendo citado, poderá torná-la ineﬁcaz; caso em que poderá determinar
que o requerente preste caução real ou ﬁdejussória de
ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
Seção III
Da Caução
Art. 826. A caução pode ser real ou ﬁdejussória.
Art. 827. Quando a lei não determinar a espécie
de caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União
ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca,
penhor e ﬁança.
Art. 828. A caução pode ser prestada pelo interessado ou por terceiro.
Art. 829. Aquele que for obrigado a dar caução
requererá a citação da pessoa a favor de quem tiver
de ser prestada, indicando na petição inicial:
I – o valor a caucionar;
II – o modo pelo qual a caução vai ser prestada;
III – a estimativa dos bens;
IV – a prova da suﬁciência da caução ou da idoneidade do ﬁador.
Art. 830. Aquele em cujo favor há de ser dada a
caução requererá a citação do obrigado para que a
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preste, sob pena de incorrer na sanção que a lei ou o
contrato cominar para a falta.
Art. 831. O requerido será citado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, aceitar a caução (art. 829), prestá-la
(art. 830), ou contestar o pedido.
Art. 832. O juiz proferirá imediatamente a sentença:
I – se o requerido não contestar;
II – se a caução oferecida ou prestada for aceita;
III – se a matéria for somente de direito ou, sendo de direito e de fato, já não houver necessidade de
outra prova.
Art. 833. Contestado o pedido, o juiz designará
audiência de instrução e julgamento, salvo o disposto
no III do artigo anterior.
Art. 834. Julgando procedente o pedido, o juiz
determinará a caução e assinará o prazo em que deve
ser prestada, cumprindo-se as diligências que forem
determinadas.
Parágrafo único. Se o requerido não cumprir a
sentença no prazo estabelecido, o juiz declarará:
I – no caso do art. 829, não prestada a caução;
II – no caso do art. 830, efetivada a sanção que
cominou.
Art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que
residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência
da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução
suﬁciente às custas e honorários de advogado da parte
contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes
assegurem o pagamento.
Art. 836. Não se exigirá, porém, a caução, de que
trata o artigo antecedente:
I – na execução fundada em título extrajudicial;
II – na reconvenção.
Art. 837. Veriﬁcando-se no curso do processo
que se desfalcou a garantia, poderá o interessado
exigir reforço da caução. Na petição inicial, o requerente justiﬁcará o pedido, indicando a depreciação do
bem dado em garantia e a importância do reforço que
pretende obter.
Art. 838. Julgando procedente o pedido, o juiz
assinará prazo para que o obrigado reforce a caução.
Não sendo cumprida a sentença, cessarão os efeitos da caução prestada, presumindo-se que o autor
tenha desistido da ação ou o recorrente desistido do
recurso.
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Denominado Código Tributário Nacional Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
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tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104,
de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
dispensa o cumprimento das obrigações assessórias
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Modalidades de Extinção
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;
II – a compensação;
III – a transação;
IV – remissão;
V – a prescrição e a decadência;
VI – a conversão de depósito em renda;
VII – o pagamento antecipado e a homologação
do lançamento nos termos do disposto no artigo 150
e seus §§ 1º e 4º;
VIII – a consignação em pagamento, nos termos
do disposto no § 2º do artigo 164;
IX – a decisão administrativa irreformável, assim
entendida a deﬁnitiva na órbita administrativa, que não
mais possa ser objeto de ação anulatória;
X – a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis,
na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído
pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos
da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior
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veriﬁcação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
CAPÍTULO III
Certidões Negativas
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que conste a existência
de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 2011
Acrescenta o art. 149-A ao Código
Penal, para tipiﬁcar o crime de desaparecimento forçado de pessoa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 149-A:
“Desaparecimento forçado de pessoa
Art. 149-A. Apreender, deter ou de qualquer outro modo privar alguém de sua liberdade, ainda que legalmente, em nome do Estado
ou de grupo armado ou paramilitar, ou com a
autorização, apoio ou aquiescência destes,
ocultando o fato ou negando informação sobre
o paradeiro da pessoa privada de liberdade ou
de seu cadáver, ou deixando a referida pessoa
sem amparo legal por período superior a 48
(quarenta e oito) horas:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, sem prejuízo das penas correspondentes a outras infrações penais.
§ 1º Na mesma pena incorre quem ordena ou atua de qualquer forma para encobrir
os atos deﬁnidos neste artigo ou mantém a
pessoa desaparecida sob sua guarda, custódia ou vigilância.
§ 2º O crime perdura enquanto não for
esclarecido o paradeiro da pessoa desaparecida ou de seu cadáver.
§ 3º A pena é aumentada de metade,
se:
I – o desaparecimento durar mais de 30
(trinta) dias;
II – se a vítima for criança ou adolescente,
portadora de necessidade especial, gestante
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ou tiver diminuída, por qualquer causa, sua
capacidade de resistência.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O desaparecimento forçado de pessoas é espécie de crime que provocou profundas marcas na sociedade latino-americana e na brasileira em especial,
pois foi instrumento de assassinato de muitos cidadãos
mediante política de repressão e, mesmo décadas depois, fomenta angústia em familiares e amigos diante
da impossibilidade de acesso aos restos mortais das
vítimas. Entretanto, equivocada é a percepção de pensar esse crime somente quando revestido de aspectos
políticos, já que notamos com frequência o desaparecimento forçado de pessoas por outra motivação, como
queima de arquivo, discriminação social, etc.
Complexo, esse crime envolve várias condutas e
agentes e, não raras vezes, culmina em tortura e morte, com ocultação de cadáver. Diante essa realidade,
sua deﬁnição tem sido delineada em tratados internacionais aprovados nesta Casa em dois sentidos: o
da deﬁnição de uma ﬁgura típica comum e a de crime
contra a humanidade. Neste último caso, tal qual está
no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o crime é
considerado como parte de ataque generalizado ou
sistemático contra população civil.
Advertido pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos (CorteIDH), no Caso Gomes Lund e outros,
em sentença de 24 de novembro de 2010, o Brasil
deve tipiﬁcar o desaparecimento forçado de pessoas
como delito comum, e não somente como crime contra
a humanidade. Por essa razão, a presente proposição
almeja dar forma a esse mandamento judicial, bem
como adequar nossa legislação aos acordos internacionais assinados pelo País.
Nesse sentido, inserimos o art. 149-A na Parte
Especial do Código Penal, Capítulo VI (Dos Crimes
contra a Liberdade Individual), Seção I (Dos Crimes
contra a Liberdade Pessoal). O conceito de “desaparecimento forçado” aqui proposto congrega aspectos
da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, da Convenção Internacional
para a Proteção de Todas as Pessoas Contra o Desaparecimento Forçado e do Estatuto do Tribunal Penal
Internacional.
Em termos gerais, o tipo penal delineado começa
com a privação de liberdade de alguém, seguida da não
informação de sua sorte ou paradeiro, ou da falta de amparo legal. Por percepção interna, não ﬁxada em instrumentos internacionais, acreditamos que para caracterizar
esse crime a pessoa deve ﬁcar desaparecida, no mínimo,
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por quarenta e oito horas. Se for superior a trinta dias o
desaparecimento, aumentamos de metade a pena, que na
origem é de doze a vinte anos, dando o mesmo tratamento
quando a vítima for criança ou adolescente, portador de
necessidade especial, gestante, ou tiver diminuída, por
qualquer causa, sua capacidade de resistência (§3º do
art. 149-A, conforme redação proposta).
Inspirados pelo Estatuto de Roma, consideramos
que a ação ora censurada pode ser cometida não apenas em nome do Estado, mas de qualquer organização
política, sem excluir a responsabilidade penal dos agentes envolvidos de forma indireta (mediante autorização,
apoio ou aquiescência), mesmo quando, por exemplo,
o crime for praticado por grupos irregulares, o que é
muito comum. Igualmente, na mesma pena incorrerá o
mandante do crime ou qualquer pessoa que colabore
para ocultar os fatos ou a pessoa desaparecida (§ 3º
do art. 149-A, conforme redação proposta).
Ademais, determinamos no § 2º do art. 149-A
proposto que o desaparecimento forçado de pessoas
terá caráter de crime permanente, enquanto não for
esclarecida a sorte ou destino da pessoa desaparecida. Destacamos, nesse aspecto, trecho da mencionada
sentença da Corte Interamericana contra o Brasil:
“103. (...) a jurisprudência deste Tribunal foi precursora da consolidação de uma perspectiva abrangente
da gravidade e do caráter continuado ou permanente
da ﬁgura do desaparecimento forçado de pessoas,
na qual o ato de desaparecimento e sua execução se
iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a
subsequente falta de informação sobre seu destino,
e permanece enquanto não se conheça o paradeiro
da pessoa desaparecida e se determine com certeza
sua identidade (...).”
Por ﬁm, importa esclarecer que o tipo penal básico ora alvitrado concentra-se nas ações de ocultar o
fato, negar informação e deixar a vítima sem amparo
legal, por isso a pena base pode ser considerada pequena (de dois a seis anos). Contudo, destacamos o
fato de que a aplicação desta não elide a das penas
correspondentes a outras infrações penais, como as
referentes à tortura, lesão corporal e homicídio.
Por todo o exposto, acreditamos que urge a tipiﬁcação
brasileira desse grave crime. – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
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CAPÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL
SEÇÃO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além da pena correspondente à violência. (Redação
dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o ﬁm de retê-lo
no local de trabalho; (Incluído pela Lei nº 10.803, de
11.12.2003)
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais
do trabalhador, com o ﬁm de retê-lo no local de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o
crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 10.803, de
11.12.2003)
I – contra criança ou adolescente; (Incluído pela
Lei nº 10.803, de 11.12.2003)
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei nº 10.803,
de 11.12.2003)
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 246, DE 2011
Acrescenta art. 52-A à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa 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 nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
9.841, de 5 de outubro de 1999, para simpliﬁcar declarações exigidas de Microempreendedor Individual.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 52-A:
“Art. 52-A. Os Microempreendedores Individuais estão dispensados da apresentação
da Relação Anual de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
§ 1º O abono salarial, garantido pelo art.
239 da Constituição Federal, será pago aos
empregados dos Microempreendedores Individuais, com base nas anotações existentes
em sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS.
§ 2º O Seguro-Desemprego será pago,
na forma do regulamento, aos empregados de
Microempreendedores Individuais, com base
nas anotações existentes em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social, informações
sobre recolhimentos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e termo de rescisão contratual.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
É notório que as microempresas e as empresas
de pequeno porte sofrem com os elevados custos burocráticos da manutenção das relações de trabalho.
O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte – Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 – já dedicou especial atenção a
esse problema, buscando simpliﬁcar os procedimentos
e reduzir o número de registros que acabam, em última instância, exigindo a contratação de um contador
para cumprir as exigências legais, reduzindo a disponibilidade de recursos até para o pagamento de uma
remuneração melhor aos empregados.
Com nossa proposta, pretendemos aprofundar
o processo de simpliﬁcação da legislação trabalhista
em relação, especialmente, aos Microempreendedores Individuais (MEI).
O texto original do Estatuto, aprovado nesta Casa,
previa o estabelecimento, por resolução, de modo simpliﬁcado de apresentação da Relação Anual de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais
– RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mediante norma que constava do
Parágrafo único do art. 52 da referida Lei. Essa norma
foi vetada, com fundamento na relevância dos dados
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fornecidos nessas declarações para o pagamento do
abono salarial e do seguro-desemprego.
Esse veto decorre, em nosso entendimento, da
resistência da burocracia, sempre ciosa dos poderes
implícitos em cada uma dessas exigências legais,
sempre disposta a transferir para o cidadão a responsabilidade pelo fornecimento de dados que interessam
à Administração. Tudo isso é incompatível com as facilidades da circulação de informações decorrentes
da informatização.
Dados sobre a situação de emprego e desemprego não são, obviamente, de responsabilidade de
empregadores e de empregados. Quiçá, as informações exigidas possam ser encontradas nos arquivos
da Caixa Econômica Federal. Não há, portanto, razões
para exigir dos MEI o preenchimento de declarações, a
um elevado custo contábil, se órgãos públicos podem
obter os mesmos dados com menor custo relativo.
Nossa proposta dispensa os MEI de procedimentos burocráticos e introduz normas sobre o pagamento
do abono salarial e do seguro-desemprego aos empregados desses microempreendimentos, facilitando a
comprovação do cumprimento dos requisitos aquisitivos
desses direitos. Restabelecemos, assim, o propósito
original do Estatuto e pretendemos dar um estímulo
a mais a esses empreendedores, em observância às
diretrizes constitucionais constantes da alínea d, inciso
III do art. 146 e art. 179 da Carta Magna.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes pares no Congresso Nacional
para a aprovação desta proposição legislativa. – Senador Armando Monteiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa 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.
....................................................................................
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas e as empresas
de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
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I – anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
II – arquivamento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, enquanto não prescreverem essas
obrigações;
III – apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP;
IV – apresentação das Relações Anuais de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais
– RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
Parágrafo único. (VETADO).
VETO
Parágrafo único. O Comitê Gestor estabelecerá,
por resolução, modo simpliﬁcado de apresentação
das declarações previstas no inciso IV do caput deste artigo.”
Razões do veto
“Em primeiro lugar, faz-se necessário destacar
que o pagamento do abono salarial, benefício garantido pelo art. 239 da Constituição Federal, é viabilizado
pelas informações constantes na Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS. Para requerer tal beneﬁcio, o trabalhador que tem direito a ele deve ter seu
vínculo empregatício informado na declaração da RAIS
do órgão/empresa em que trabalha.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, por sua vez, subsidia a concessão
do seguro-desemprego, beneﬁcio integrante da seguridade social, garantido pelo art. 70 dos Direitos Sociais da Constituição Federal, que tem por ﬁnalidade
promover assistência ﬁnanceira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem
justa causa. Para receber seu beneﬁcio, o trabalhador
que tem direito deve ter as informações sobre seus últimos vínculos empregatícios validadas pelo sistema
CAGED. Dessa forma, a declaração por parte de toda
e qualquer empresa sobre a admissão, o desligamento
ou a transferência de cada empregado com contrato
de trabalho regido pela CLT, nos meses em que essa
movimentação tenha ocorrido, é imprescindível para
o acesso ao beneﬁcio.
Além de garantir acesso a dois dos mais importantes benefícios do sistema público de emprego, as
informações geradas a partir da RAIS e do CAGED são
indispensáveis para a elaboração, o monitoramento e
a avaliação do conjunto de políticas públicas de emprego, tais como a intermediação da mão-de-obra, a
qualiﬁcação proﬁssional e o programa de geração de
emprego e renda. Além do mais, esse banco de dados
subsidia todas as ações da ﬁscalização do trabalho, que
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objetivam garantir a concretização dos direitos sociais
dos trabalhadores (previstos na Constituição Federal e
nas leis gerais que regulam as relações de trabalho e
normas de direito coletivo do trabalho) e aumentar os
índices de formalização do emprego, gerando receita
ﬁscal e previdenciária. Não se pode ignorar, também,
que a partir dos dados informados à RAIS e ao CAGED
são geradas estatísticas fundamentais para subsidiar
o planejamento do setor privado.
Nesse sentido, a simpliﬁcação da declaração
dos Registros Administrativos RAIS e CAGED para
microempresas e empresas de pequeno porte pode
comprometer futuros diagnósticos sobre o papel, as
potencialidades e os entraves colocados para esses
empreendimentos, limitando a capacidade do Estado
atuar em seu favor. Ressaltamos que não existe no País
outra fonte de informação de caráter censitária, mensal
ou anual, que disponibilize dados sobre o mercado de
trabalho formal em nível nacional.”
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3
de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação
desta Constituição, a ﬁnanciar, nos termos que a lei
dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono
de que trata o § 3º deste artigo. (Regulamento)
§ 1º – Dos recursos mencionados no “caput” deste
artigo, pelo menos quarenta por cento serão destinados
a ﬁnanciar programas de desenvolvimento econômico,
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que
lhes preservem o valor.
§ 2º – Os patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas
nas leis especíﬁcas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ﬁcando vedada a distribuição da
arrecadação de que trata o “caput” deste artigo, para
depósito nas contas individuais dos participantes.
§ 3º – Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento
de um salário mínimo anual, computado neste valor o
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rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta Constituição.
§ 4º – O ﬁnanciamento do seguro-desemprego
receberá uma contribuição adicional da empresa cujo
índice de rotatividade da força de trabalho superar o
índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei complementar:
....................................................................................
III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
....................................................................................
d) deﬁnição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simpliﬁcados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da
contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).
....................................................................................
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim deﬁnidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiválas pela simpliﬁcação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 247, DE 2011
Modiﬁca a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, para instituir, no Sistema Nacional
do Desporto, o Subsistema do Desporto
Indígena.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art.4º ....................................................
..............................................................
§ 4º O sistema de que trata o caput inclui
subsistema especíﬁco do desporto indígena,
ﬁnanciado com recursos da União, observadas
as seguintes características:
I – articulação com os órgãos responsáveis pela política indígena no País;
II – colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e entidades pú-
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blicas e particulares, inclusive no que respeita
ao ﬁnanciamento;
III – consideração da realidade local e
as especiﬁcidades das culturas dos povos
indígenas;
IV – participação de representação das
populações indígenas nos órgãos colegiados
de formulação, acompanhamento e avaliação
das políticas de desporto, quando relativas ao
subsistema de desporto indígena.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Um dos mais importantes compromissos do Estado
brasileiro é com a proteção dos direitos dos povos indígenas, sua cultura, seus costumes e suas tradições. Nos
artigos 210, 215 e 231 da Carta Magna encontram-se
detalhados os direitos das comunidades indígenas.
Nos termos do art. 217 da Constituição Federal, as
práticas desportivas formais e não formais constituem
direito de cada brasileiro. Nesse contexto, ressalta a importância de assegurar aos povos indígenas, também no
âmbito da legislação relativa ao desporto, as indispensáveis condições para seu pleno desenvolvimento.
Nada mais adequado do que inserir, no sistema
nacional do desporto, um subsistema especíﬁco para
o desporto indígena, com características que permitam sua implementação de modo colaborativo com
as diferentes instâncias da Federação e entidades da
sociedade civil, respeitando as características culturais
que marcam tais comunidades.
Estas as razões que inspiram o presente projeto de lei, para cuja aprovação solicito o apoio dos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
SEÇÃO I
Da Educação
Art. 210. Serão ﬁxados conteúdos mínimos para
o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais.
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§ 1º – O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental.
§ 2º – O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.
Seção II
Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º – O Estado protegerá as manifestações das
culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º – A lei disporá sobre a ﬁxação de datas comemorativas de alta signiﬁcação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do
poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 48, de 2005)
I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48,
de 2005)
II produção, promoção e difusão de bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de
2005)
III formação de pessoal qualiﬁcado para a gestão
da cultura em suas múltiplas dimensões; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
IV democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de
2005)
V valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)
Seção III
Do Desporto
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de
cada um, observados:
I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e
funcionamento;
II – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos
especíﬁcos, para a do desporto de alto rendimento;
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III – o tratamento diferenciado para o desporto
proﬁssional e o não– proﬁssional;
IV – a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.
§ 1º – O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
§ 2º – A justiça desportiva terá o prazo máximo
de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão ﬁnal.
§ 3º – O Poder Público incentivará o lazer, como
forma de promoção social.
CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º – São terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º – As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendolhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes.
§ 3º – O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ﬁcandolhes assegurada participação nos resultados da lavra,
na forma da lei.
§ 4º – As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º – É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, “ad referendum” do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha
em risco sua população, ou no interesse da soberania
do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco.
§ 6º – São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do
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solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado
relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e
a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º – Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2011
Dispõe sobre a desoneração da responsabilidade solidária dos sócios minoritários das Sociedades Limitadas quanto
a débitos relativos a Tributos Federais ou
à Seguridade Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro
de 1993, passa a vigorar acrescidos dos §§ 2º e 3º,
renumerando-se o atual parágrafo único, com a seguinte redação:
Art. 13º .................................................
..............................................................
§ 2º Ao sócio-minoritário, de sociedade
por cota de responsabilidade limitada, é facultado, o pagamento da dívida da sociedade
referente aos tributos federais e ao INSS na
proporção exata do capital social por ele subscrito, ﬁcando exonerado da responsabilidade
solidária referente aos débitos tributários além
de sua cota de participação.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a
parcelar os débitos relativos a tributos federais
ou a Seguridade Social, de acordo com a Lei
nº 10.684, de 30 de maio de 2003.
o

Art. 2 . Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A questão da responsabilidade solidária do sócio
minoritário por dívidas tributárias vem sendo tratada
de forma absolutamente injusta pelo Fisco que, freqüentemente, abdica de sua prerrogativa de buscar a
satisfação de seus créditos perante a empresa ou seus
sócios majoritários para constranger os minoritários
em face de conveniências decorrentes do processo
de execução ﬁscal.
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Não raro, o sócio minoritário é comerciante que,
em razão de procedimentos judiciais de cobrança de
débito ﬁscal, ﬁca privado da continuação de seu negócio, pois tem que arcar com um débito acima daquele
previsto na sua participação no capital social da empresa. Dessa forma, quando se trata de dividir os lucros,
o sócio minoritário recebe o equivalente ao percentual
subscrito no capital social, enquanto se tratando de débitos com o Fisco terá que arcar com o valor integral
do débito, não levando em consideração que o sócio
minoritário só tem essas condições na empresa em
decorrência de que a sua condição ﬁnanceira e, logo
não poderá arcar com ônus superiores às suas reais
possibilidades.
A proteção do sócio minoritário é fundamental
para resguardo do próprio empreendimento comercial, que não pode ser inviabilizado por excessos do
Fisco que reduzem à insolvência de pessoas físicas
ou jurídicas que licitamente desenvolvem atividades
econômicas em nosso País.
A presente proposição de texto legal virá suprir
importante lacuna e restaurar a norma tradicional do
Direito Brasileiro, segundo a qual os sócios são sempre responsáveis até o limite do capital social por eles
subscrito.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.620 DE 5 DE JANEIRO DE 1993
DOU DE 6/1/93
Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 20, 30, 38, 39, 43, 44, 50 e 98 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar
com as seguintes alterações: Vide a Medida Provisória
nº 359 - de 16/3/3/2007 - DOU DE 19/3/2007
Art. 13. O titular da ﬁrma individual e os sócios
das empresas por cotas de responsabilidade limitada
respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os
administradores, os gerentes e os diretores respondem
solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações para
com a Seguridade Social, por dolo ou culpa.
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LEI Nº 10.684, DE 30 DE MAIO DE 2003
DOU de 31.5.2003, Edição Extra
Altera a legislação tributária, dispõe
sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dá outras
providências.
Retiﬁcada no DOU de 06/06/2003, Seção 1, pág. 01.
Retiﬁcada no DOU de 09/06/2003, Seção 1, pág. 01.
Alterada pela Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os débitos junto à Secretaria da Receita
Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, poderão
ser parcelados em até cento e oitenta prestações mensais e sucessivas.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não como Dívida
Ativa, mesmo em fase de execução ﬁscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior,
não integralmente quitado, ainda que cancelado por
falta de pagamento.
§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão
ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.
§ 3º O débito objeto do parcelamento será consolidado no mês do pedido e será dividido pelo número
de prestações, sendo que o montante de cada parcela
mensal não poderá ser inferior a:
I - um inteiro e cinco décimos por cento da receita
bruta auferida, pela pessoa jurídica, no mês imediatamente anterior ao do vencimento da parcela, exceto
em relação às optantes pelo Sistema Simpliﬁcado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
instituído pela Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
e às microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no disposto no art. 2º- da Lei nº 9.841, de
5 de outubro de 1999, observado o disposto no art. 8º
desta Lei, salvo na hipótese do inciso II deste parágrafo, o prazo mínimo de cento e vinte meses;
II - dois mil reais, considerado cumulativamente
com o limite estabelecido no inciso I, no caso das pessoas jurídicas ali referidas;
III - cinqüenta reais, no caso de pessoas físicas.
§ 4º- Relativamente às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES e às microempresas e empresas
de pequeno porte, enquadradas no disposto no art. 2º
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da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, o valor da
parcela mínima mensal corresponderá a um cento e
oitenta avos do total do débito ou a três décimos por
cento da receita bruta auferida no mês imediatamente
anterior ao do vencimento da parcela, o que for menor,
não podendo ser inferior a:
I - cem reais, se enquadrada na condição de microempresa;
II - duzentos reais, se enquadrada na condição
de empresa de pequeno porte.
§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º às pessoas jurídicas que foram excluídas ou impedidas de ingressar no SIMPLES exclusivamente em decorrência do
disposto no inciso XV do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5
de dezembro de 1996, desde que a pessoa jurídica
exerça a opção pelo SIMPLES até o último dia útil de
2003, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004,
nos termos e condições deﬁnidos pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 6º O valor de cada uma das parcelas, determinado na forma dos §§ 3º e 4º, será acrescido de juros
correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP, a partir do mês subseqüente
ao da consolidação, até o mês do pagamento.
§ 7º Para os ﬁns da consolidação referida no §
3º, os valores correspondentes à multa, de mora ou de
ofício, serão reduzidos em cinqüenta por cento.
§ 8º A redução prevista no § 7º não será cumulativa com qualquer outra redução admitida em lei,
ressalvado o disposto no § 11.
§ 9º Na hipótese de anterior concessão de redução de multa em percentual diverso de cinqüenta por
cento, prevalecerá o percentual referido no § 7º determinado sobre o valor original da multa.
§ 10. A opção pelo parcelamento de que trata
este artigo exclui a concessão de qualquer outro, extinguindo os parcelamentos anteriormente concedidos,
admitida a transferência de seus saldos para a modalidade desta Lei.
§ 11. O sujeito passivo fará jus a redução adicional da multa, após a redução referida no § 7º à razão
de vinte e cinco centésimos por cento sobre o valor
remanescente para cada ponto percentual do saldo
do débito que for liquidado até a data prevista para o
requerimento do parcelamento referido neste artigo,
após deduzida a primeira parcela determinada nos
termos do § 3º ou 4º.
Art. 2º Os débitos incluídos no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, de que trata a Lei nº 9.964,
de 10 de abril de 2000, ou no parcelamento a ele alternativo, poderão, a critério da pessoa jurídica, ser
parcelados nas condições previstas no art. 1º, nos
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termos a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor do
mencionado Programa.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo:
I - a opção pelo parcelamento na forma deste
artigo implica desistência compulsória e deﬁnitiva do
REFIS ou do parcelamento a ele alternativo;
II - as contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS retornarão à administração daquele órgão, sujeitando-se à legislação
especíﬁca a elas aplicável;
III - será objeto do parcelamento nos termos do
art. 1º o saldo devedor dos débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 3º Ressalvado o disposto no art. 2º, não será
concedido o parcelamento de que trata o art. 1º na hipótese de existência de parcelamentos concedidos sob
outras modalidades, admitida a transferência dos saldos
remanescentes para a modalidade prevista nesta Lei,
mediante requerimento do sujeito passivo.
Art. 4º O parcelamento a que se refere o art. 1º:
I - deverá ser requerido, inclusive na hipótese de
transferência de que tratam os arts. 2º e 3º, até o último
dia útil do segundo mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, perante a unidade da Secretaria da Receita
Federal ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
responsável pela cobrança do respectivo débito;
II - somente alcançará débitos que se encontrarem
com exigibilidade suspensa por força dos incisos III a V
do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966,
no caso de o sujeito passivo desistir expressamente
e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso
interposto, ou da ação judicial proposta, e renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações
judiciais, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar;
III - reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, ressalvado o disposto no seu
art. 14;
IV - aplica-se, inclusive, à totalidade dos débitos
apurados segundo o SIMPLES;
V - independerá de apresentação de garantia ou
de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de
parcelamento ou de execução ﬁscal.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o valor
da verba de sucumbência será de um por cento do
valor do débito consolidado decorrente da desistência
da respectiva ação judicial.
Art. 5º Os débitos junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, oriundos de contribuições patronais, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003,
serão objeto de acordo para pagamento parcelado em
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até cento e oitenta prestações mensais, observadas as
condições ﬁxadas neste artigo, desde que requerido
até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao
da publicação desta Lei.
§ 1º Aplica-se ao parcelamento de que trata este
artigo o disposto nos §§ 1º a 11 do art. 1º, observado
o disposto no art. 8º.
§ 2º (VETADO)
§ 3º A concessão do parcelamento independerá
de apresentação de garantias ou de arrolamento de
bens, mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de
execução ﬁscal.
Art. 6º Os depósitos existentes, vinculados aos
débitos a serem parcelados nos termos dos arts. 1º e
5º, serão automaticamente convertidos em renda da
União ou da Seguridade Social ou do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, conforme o caso, concedendose o parcelamento sobre o saldo remanescente.
Art. 7º O sujeito passivo será excluído dos parcelamentos a que se refere esta Lei na hipótese de
inadimplência, por três meses consecutivos ou seis
meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente
a qualquer dos tributos e das contribuições referidos
nos arts. 1º e 5º, inclusive os com vencimento após 28
de fevereiro de 2003.
Art. 8º Na hipótese de a pessoa jurídica manter
parcelamentos de débitos com base no art. 1º e no art.
5º, simultaneamente, o percentual a que se refere o
inciso I do § 3º do art. 1º será reduzido para setenta e
cinco centésimos por cento.
§ 1º Caberá à pessoa jurídica requerer a redução
referida no caput até o prazo ﬁxado no inciso I do art.
4º e no caput do art. 5º.
§ 2º Ocorrendo liquidação, rescisão ou extinção
de um dos parcelamentos, inclusive por exclusão do
sujeito passivo, nos termos do art. 7º, aplica-se o percentual ﬁxado no inciso I do § 3º do art. 1º ao parcelamento remanescente, a partir do mês subseqüente
ao da ocorrência da liquidação, extinção ou rescisão
do parcelamento obtido junto ao outro órgão.
§ 3º A pessoa jurídica deverá informar a liquidação, rescisão ou extinção do parcelamento ao órgão
responsável pelo parcelamento remanescente, até o
último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do
evento, bem como efetuar o recolhimento da parcela
referente àquele mês observando o percentual ﬁxado
no inciso I do § 3º do art. 1º.
§ 4º O desatendimento do disposto nos parágrafos anteriores implicará a exclusão do sujeito passivo
do parcelamento remanescente e a aplicação do disposto no art. 11.
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Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º
da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos
arts. 168A e 337A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, durante o período
em que a pessoa jurídica relacionada com o agente
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.
§ 1º A prescrição criminal não corre durante o
período de suspensão da pretensão punitiva.
§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais,
inclusive acessórios.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão, no âmbito de
suas respectivas competências, os atos necessários
à execução desta Lei.
Parágrafo único. Serão consolidados, por sujeito
passivo, os débitos perante a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 11. Ao sujeito passivo que, optando por parcelamento a que se referem os arts. 1º e 5º, dele for
excluído, será vedada a concessão de qualquer outra
modalidade de parcelamento até 31 de dezembro de
2006.
Art. 12. A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere esta Lei, inclusive a prevista
no § 4º do art. 8º, independerá de notiﬁcação prévia e
implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito
confessado e ainda não pago e automática execução da
garantia prestada, quando existente, restabelecendose, em relação ao montante não pago, os acréscimos
legais na forma da legislação aplicável à época da
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Art. 13. Os débitos relativos à contribuição para
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP) dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações públicas, com vencimento até 31 de dezembro
de 2002, poderão ser pagos mediante regime especial
de parcelamento, por opção da pessoa jurídica de direito público interno devedora.
Parágrafo único. A opção referida no caput deverá ser formalizada até o último dia útil do segundo
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
Art. 14. O regime especial de parcelamento referido no art. 13 implica a consolidação dos débitos na data
da opção e abrangerá totalidade dos débitos existentes
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em nome do optante, constituídos ou não, inclusive os
juros de mora incidentes até a data de opção.
Parágrafo único. O débito consolidado na forma
deste artigo:
I - sujeitar-se-á, a partir da data da consolidação, a juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados
a partir da data de deferimento do pedido até o mês
anterior ao do pagamento, e adicionados de um por
cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo feito;
II - será pago mensalmente, até o último dia útil
da primeira quinzena de cada mês, no valor equivalente a, no mínimo, um cento e vinte avos do total do
débito consolidado;
III - o valor de cada parcela não poderá ser inferior a dois mil reais.
Art. 15. A opção pelo regime especial de parcelamento referido no art. 13 sujeita a pessoa jurídica
optante:
I - à conﬁssão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 14;
II - ao pagamento regular das parcelas do débito
consolidado, bem como dos valores devidos relativos
ao PASEP com vencimento após dezembro de 2002.
Parágrafo único. A opção pelo regime especial
exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos ao PASEP.
Art. 16. A pessoa jurídica optante pelo regime
especial de parcelamento referido no art. 13 será dele
excluída nas seguintes hipóteses:
I - inobservância da exigência estabelecida no
art. 15;
II - inadimplência, por dois meses consecutivos
ou seis alternados, relativamente ao PASEP, inclusive
aqueles com vencimento após dezembro de 2002.
§ 1º A exclusão da pessoa jurídica do regime especial implicará exigibilidade imediata da totalidade do
crédito confessado e ainda não pago.
§ 2º A exclusão será formalizada por meio de ato
da Secretaria da Receita Federal e produzirá efeitos a
partir do mês subseqüente àquele em que a pessoa
jurídica optante for cientiﬁcada.
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e no art. 1º da Medida Provisória nº 101, de 30
de dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de
produção agropecuária e de eletriﬁcação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social -
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COFINS os custos agregados ao produto agropecuário
dos associados, quando da sua comercialização e os
valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletriﬁcação rural a seus associados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da Medida Provisória nº 1.858-10, de 26 de outubro
de 1999.
Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida pelas pessoas jurídicas
referidas nos §§ 6º e 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de
27 de novembro de 1998.
Art. 19. O art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, introduzido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 22A. ..............................................
..............................................................
§ 6º Não se aplica o regime substitutivo de
que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas
ao ﬂorestamento e reﬂorestamento como fonte
de matéria-prima para industrialização própria
mediante a utilização de processo industrial
que modiﬁque a natureza química da madeira
ou a transforme em pasta celulósica.
§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º ainda
que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção,
desde que a receita bruta decorrente dessa
comercialização represente menos de um por
cento de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção.” (NR)
Art. 20. O § 1º do art. 126 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 126. ..............................................
§ 1º Em se tratando de processo que
tenha por objeto a discussão de crédito previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o recorrente,
pessoa jurídica ou sócio desta, instruí-lo com
prova de depósito, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de valor correspondente a trinta por cento da exigência
ﬁscal deﬁnida na decisão.
.....................................................” (NR)
Art. 21. O art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:(Vide Medida Provisória nº 446, de 7 de
novembro de 2008) (Revogado pela Lei nº 12.101,de
27 de novembro de 2009)
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“Art. 18. ................................................
Parágrafo único. Das decisões ﬁnais do
Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério da Assistência e Promoção
Social, relativas à concessão ou renovação do
Certiﬁcado de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social, caberá recurso ao Ministro de
Estado da Previdência Social, no prazo de trinta
dias, contados da data da publicação do ato no
Diário Oﬁcial da União, por parte da entidade
interessada, do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.” (NR)
Art. 22. O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento
mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34
da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por
cento da receita bruta, na forma deﬁnida na
legislação vigente, auferida em cada mês do
ano calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere
o inciso III do § 1º do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento.
Parágrafo único. A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá, excepcionalmente, em relação ao quarto trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro real, sendo
deﬁnitiva a tributação pelo lucro presumido
relativa aos três primeiros trimestres.” (NR)
Art. 23. O art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 9º- .................................................
..............................................................
§ 5º- A vedação a que se referem os incisos IX e XIV do caput não se aplica na hipótese de participação no capital de cooperativa
de crédito.” (NR)
Art. 24. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.034, de 24
de outubro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam excetuadas da restrição de
que trata o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente

380

15122

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

às seguintes atividades:
I - creches e pré-escolas;
II - estabelecimentos de ensino fundamental;
III - centros de formação de condutores
de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
IV - agências lotéricas;
V - agências terceirizadas de correios;
VI - (VETADO)
VII - (VETADO)” (NR)
“Art. 2º Ficam acrescidos de cinqüenta
por cento os percentuais referidos no art. 5º
da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
alterado pela Lei nº 9.732, de 11 de dezembro
de 1998, em relação às atividades relacionadas nos incisos II a V do art. 1º desta Lei e às
pessoas jurídicas que auﬁram receita bruta
decorrente da prestação de serviços em montante igual ou superior a trinta por cento da
receita bruta total.” (NR)
Art. 25. A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-A
e com as seguintes alterações dos arts. 1º, 3º, 8º, 11
e 29:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
..........................................................................
VI – não operacionais, decorrentes da
venda de ativo imobilizado.” (NR)
“Art. 3º ..................................................
..........................................................................
II – bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços, inclusive
combustíveis e lubriﬁcantes;
..............................................................
V – despesas ﬁnanceiras decorrentes de
empréstimos, ﬁnanciamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil
de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;
..............................................................
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 1º .......................................................
.......................................................................
II - dos itens mencionados nos incisos IV,
V e IX do caput, incorridos no mês;
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§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento
dos créditos apurados na forma deste artigo,
as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classiﬁcadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos
códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90,
07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da
Nomenclatura Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep,
devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens
e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido
referido no § 10:
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela constante do
art. 2º ;
II - o valor das aquisições não poderá ser
superior ao que vier a ser ﬁxado, por espécie
de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita
Federal.” (NR)
“Art. 5º A - Ficam isentas da contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS as receitas
decorrentes da comercialização de matériasprimas, produtos intermediários e materiais
de embalagem, produzidos na Zona Franca
de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais
ali instalados e consoante projetos aprovados
pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.”
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
X - as sociedades cooperativas;
XI - as receitas decorrentes de prestação
de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.” (NR)
“Art. 11. ................................................
..............................................................
§ 4º O disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e
em elaboração.” (NR)
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“Art. 29. As matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classiﬁcados nos Capítulos 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e
Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão
do referido imposto.
.................................................... ” (NR)
Art. 26. O art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de
1995, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o parágrafo único para § 1º:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
§ 2º O prazo das concessões e permissões de que trata o inciso VI deste artigo será
de vinte e cinco anos, podendo ser prorrogado
por dez anos.
§ 3º Ao término do prazo, as atuais concessões e permissões, mencionadas no § 2º,
incluídas as anteriores à Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, serão prorrogadas pelo
prazo previsto no § 2º.” (NR)
Art. 27. (VETADO)
Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública atualizados de acordo com
as disposições do inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº
9.964, de 10 de abril de 2000, com prazo de vencimento
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determinado em função do prazo médio estimado da
carteira de recebíveis do Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, instituído pela referida Lei, os quais terão poder liberatório perante a Secretaria da Receita
Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social quanto
as dívidas inscritas no referido programa, diferindo-se
os efeitos tributários de sua utilização, em função do
prazo médio da dívida do contribuinte.
Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos:
I - em relação ao art. 17, a partir de 1º de janeiro de 2003;
II - em relação ao art. 25, a partir de 1º de fevereiro de 2003;
III - em relação aos arts. 18, 19, 20 e 22, a partir
do mês subseqüente ao do termo ﬁnal do prazo nonagesimal, a que refere o § 6º do art. 195 da Constituição Federal.
Brasília, 30 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Antonio Palocci Filho – Ricardo José Ribeiro
Berzoini.
(Às Comissões de Assuntos Sociais: e
a de Assuntos Econômicos, cabendo à esta
última a Decisão Terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999 (nº 731/2000, naquela
Casa), do Senador Mozarildo Cavalcanti, que convoca
plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Substitutivo da Câmara vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER N° 249, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 388, de 2007, do Senador Wilson Matos, que altera o inciso I do art. 24 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
aumentar a carga horária mínima anual nos
níveis fundamental e médio.
Relator: Senador Cyro Miranda
I – Relatório
Em exame o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
388, de 2007, de iniciativa do Senador Wilson Matos.
A proposição modiﬁca, consoante seu art. 1º, a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), para
elevar a carga horária mínima anual do ensino fundamental e médio. Com a alteração, a nova carga passa
a ser de 960 horas anuais, excluído o tempo reservado
a exames ﬁnais.
Em seu art. 2º, o PLS estabelece o início de vigência da medida para o dia 1º de janeiro do ano subsequente ao de publicação da lei que dele resultar.
Para justiﬁcar a mudança, o autor argúi a insuﬁciência dos conteúdos oferecidos aos alunos, seja em
termos qualitativos, seja em quantidade. Com efeito,
a carga proposta pode viabilizar a qualiﬁcação e ampliação dos conteúdos trabalhados em aula, de modo
a contribuir de maneira mais eﬁcaz para a construção
de competências esperadas dos alunos.
Distribuída à apreciação terminativa desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), a proposição não recebeu emendas.
Em vista da atualidade e pertinácia da análise
efetuada pelos parlamentares anteriormente designados para relatar a matéria – o Senador Wellington
Salgado de Oliveira e a Senadora Rosalba Ciarlini
permitimo-nos aproveitar, in totum, com pequenas
modiﬁcações, o relatório oferecido por Suas Excelências ao projeto.
II – Análise
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISFE), o objeto do PLS nº 388, de
2007, integra o rol de matérias sujeitas apreciação da
CE. Considerando, ainda, o disposto no art. 91, I, do
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citado RISF, deve este colegiado se pronunciar acerca
da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição.
Tendo em mente o art. 22, inciso XXIV, combinado com o art. 48, caput, ambos da Constituição Federal, resta caracterizada a legitimidade da iniciativa.
Ademais, a proposição não envolve matéria reservada à iniciativa privativa do Presidente da República,
consoante prescrição do art. 61, § 1º, da mesma Lei
Maior. De resto, a espécie escolhida para a inclusão
ou modiﬁcação da norma no ordenamento jurídico a
igualmente pertinente.
No que se refere ao mérito, a proposição tem, de
fato, potencial para melhorar o ensino na educação básica. A educação, per se, constitui direito fundamental
que dispensa qualquer justiﬁcação adicional. Além disso, o contexto de vulnerabilidade da juventude brasileira
corrobora as políticas de qualiﬁcação do ensino.
A literatura de estudos a respeito da duração do
tempo letivo e de sua extensão aponta alta correlação
positiva desse fenômeno com o rendimento ou desempenho dos alunos. Essa constatação tem sido amplamente usada na defesa do ensino de tempo integral,
que, a propósito, foi aprovado nesta Casa Legislativa,
por meio do Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2006,
de autoria do Senador Marcos Guerra.
Nessa mesma linha, o Projeto de Lei nº 8.035, de
2010, que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE)
para o decênio 2011-2020 e ora em apreciação na Câmara
dos Deputados, também confere destaque ao ensino em
tempo integral, propondo meta que o torne realidade em
50% das escolas de educação básica do País.
Por tudo isso, enquanto não se chega ao ideal da
escola de tempo integral, os governos municipais e estaduais podem ir-se preparando para a sua gradual implantação. A propósito, começar com uma hora de acréscimo
à jornada diária atual pode fornecer importantes lições.
No mais, a proposição pode ser aprimorada em pelo
menos três pontos. Esse aperfeiçoamento, em qualquer
caso, pode ser obtido sem prejuízo da substância do projeto original, por meio de emendas, sendo duas delas de
redação. A primeira incide sobre a redação dada ao inciso I do art. 24 da LDB pelo art. 1º do PLS, tão somente
para retiﬁcar o número novecentos para novecentas, de
modo a concordar com o substantivo horas.
A segunda diz respeito ao prazo para implantação
da mudança. Aparentemente simples, essa prescrição
engendra grande alteração no planejamento dos sistemas de ensino e modiﬁcações não desprezíveis na
infraestrutura das escolas e na jornada de trabalho dos
professores. O prazo mínimo de um ano, contado da
publicação da lei, para a implantação da nova jornada
parece mais razoável.
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Finalmente, para que sirva aos seus ﬁns, a legislação educacional deve manter o máximo de precisão
conceitual. Assim, impõe-se, no caso, pequeno ajuste
na ementa do projeto, pois na LDB os dois níveis da
educação brasileira correspondem ao superior e ao
básico. E neste, sim, há etapas de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
Feitas as modiﬁcações aventadas, e uma vez ausente qualquer óbice à tramitação da matéria no que
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o projeto se
mostra oportuno e relevante, a merecer, ipso facto,
acolhida pelo Senado Federal.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela Aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007, com as
seguintes emendas:
EMENDA N° 1 – CE (DE REDAÇÃO)
(ao PLS nº 388, de 2007)
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
388, de 2007, a seguinte redação:
“Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária
mínima anual nos ensinos fundamental e
médio.”
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EMENDA N° 2 – CE (DE REDAÇÃO)
(ao PLS n° 388, de 2007)
Dê-se ao inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1° do
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007, a seguinte
redação:
“Art. 24. ................................................
I – a carga horária mínima anual será de
novecentas e sessenta horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames ﬁnais, quando houver;
......................................................”(NR)
EMENDA N° 3 – CE
(ao PLS nº 388, de 2007)
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
388, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, com efeito a partir de 1º de janeiro do segundo ano letivo
subsequente.”
Sala da Comissão, – Senador Roberto Requião,
Presidente – Senador Cyro Miranda, Relator.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 388, DE 2007
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária
mínima anual nos ensinos fundamental e
médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do art. 24 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. ................................................
..............................................................
I – a carga horária mínima anual será de
novecentas e sessenta horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames ﬁnais, quando houver;
..................................................... (NR)”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de 1° de janeiro do segundo ano letivo subsequente.
Sala da Comissão, 3 de maio de 2011. – Senador Roberto Requião, Presidente – Senador Cyro
Miranda, Relator.
LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente a União legislar sobre:
XXIV – diretrizes a bases da educação nacional;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sansão do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
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V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84 VI b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliaria federal.
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 4°; 150, II; 153, III; e 153, § 2° I. (Redação dada
pela Emenda Constitucional n° 41, 19-12-2003)
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) cargos, estabilidade e aposentadoria; (servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de Redação dada pela Emenda Constitucional n° 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
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para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional n°
32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional n° 18, de 1998)
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado
aos exames ﬁnais, quando houver;
....................................................................................
Of. nº 24/2011/CE
Brasília, 3 de maio de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson Matos,
que “Altera o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária
mínima anual nos níveis fundamental e media”, com
as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
RELATÓRIO
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado (PLS) n° 388, de 2007, de iniciativa do Sena-
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dor Wilson Matos, que modiﬁca a Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para aumentar, de oitocentas
para 960 horas, a carga horária mínima anual do ensino fundamental e médio (art. 1º), excluído eventual
tempo reservado a exames ﬁnais.
Em seu art. 2º, o PLS estabelece o início de vigência da medida para a data de publicação da lei que,
eventualmente, dele resultar.
Ao justiﬁcar a medida, o autor argúi que: a atual
base de conteúdos oferecida aos alunos é insuﬁciente,
em qualidade e quantidade, para lhes prover as competências mínimas que deles se espera; a ampliação
de horas nas escolas se faz relevante no contexto de
transição para a educação em turno integral; e, por
ﬁm, o abrigo de crianças e adolescentes na escola
reduz a sua exposição ao crime e às condutas desviantes da rua.
Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimental.
II – Análise
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), o objeto do Projeto de Lei do
Senado n° 388, de 2007, integra o rol de matérias sujeitas a apreciação da Comissão de Educação.
No que se refere ao mérito, a proposição tem
potencial para melhorar o ensino na educação básica.
A educação, per se, constitui direito fundamental que
dispensa qualquer justiﬁcação adicional. Além disso,
o contexto de vulnerabilidade da juventude brasileira
corrobora as políticas de qualiﬁcação do ensino.
A literatura de estudos a respeito da duração do
tempo letivo e de sua extensão, por meio de tarefas
de casa, aponta alta incidência de relações positivas
e signiﬁcativas desse fenômeno com o rendimento ou
desempenho dos alunos. Essa constatação tem sido
amplamente usada na defesa do ensino de tempo integral, que, a propósito, foi aprovado nesta Casa Legislativa, por meio do Projeto de Lei do Senado no 234,
de 2006, de autoria do Senador Marcos Guerra.
Com efeito, enquanto não se chega ao ideal da
escola de turno integral, os governos municipais e estaduais podem ir-se preparando para a sua implantação. Começar com uma hora de acréscimo a jornada
atual pode fornecer importantes lições.
Dessa forma, o projeto parece oportuno, a merecer, ipso facto, acolhida pelo Senado Federal.
No mais, a proposição pode ser aprimorada em
pelo menos dois pontos.
Primeiro, o prazo para implantação da mudança,
aparentemente simples, engendra grande alteração no
planejamento dos sistemas de ensino e modiﬁcações
não desprezíveis na infraestrutura das instituições de
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ensino e na jornada de trabalho dos professores. Salvo
melhor juízo, o prazo mínimo de um ano, contado da
publicação da lei, para a implantação da nova jornada
parece mais razoável.
Em segundo lugar, para que sirva aos seus ﬁns, a
legislação educacional deve manter o máximo de precisão conceitual. Assim, impõe-se, no caso, pequeno
ajuste na ementa do projeto, pois na LDB os dois níveis
da educação brasileira correspondem ao superior e ao
básico. E neste, sim, há etapas de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
De qualquer maneira, o aperfeiçoamento suscitado pode ser obtido sem prejuízo da substância do
projeto original, por meio de emendas de redação.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 388, de 2007, com emendas.
EMENDA N° – CE
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado n°
388, de 2007, a seguinte redação:
Altera o inciso I do art. 24 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária mínima anual nos
ensinos fundamental e médio.
EMENDA N° – CE
Dê-se ao art. 24, I, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1° do Projeto de
Lei do Senado n° 388, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 24. ................................................
I – a carga horária mínima anual será de
novecentas e sessenta horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames ﬁnais, quando houver;
.................................................... (NR)”
EMENDA N° – CE
Dê-se ao art. 2° do Projeto de Lei do Senado n°
388, de 2007, a seguinte redação:
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de primeiro de janeiro
do segundo ano letivo subsequente.
Sala da Comissão,
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado (PLS) n° 388, de 2007, de iniciativa do Senador Wilson Matos, que modiﬁca a Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para aumentar, de oitocentas
para 960 horas, a carga horária mínima anual do ensino fundamental e médio (art. 1°), excluído eventual
tempo reservado a exames ﬁnais.
Em seu art. 2°, o PLS estabelece o início de vigência da medida para a data de publicação da lei que,
eventualmente, dele resultar.
Ao justiﬁcar a medida, o autor argúi que: a atual
base de conteúdos oferecida aos alunos é insuﬁciente,
em qualidade e quantidade, para lhes prover as competências mínimas que deles se espera; a ampliação
de horas nas escolas se faz relevante no contexto de
transição para a educação em turno integral; e, por
ﬁm, o abrigo de crianças e adolescentes na escola
reduz a sua exposição ao crime e as condutas desviantes da rua.
Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimental.
II – Análise
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), o objeto do Projeto de Lei do
Senado n° 388, de 2007, integra o rol de matérias sujeitas à apreciação da Comissão de Educação.
No que se refere ao mérito, a proposição tem
potencial para melhorar o ensino na educação básica.
A educação, per se, constitui direito fundamental que
dispensa qualquer justiﬁcação adicional. Além disso,
o contexto de vulnerabilidade da juventude brasileira
corrobora as políticas de qualiﬁcação do ensino.
A literatura de estudos a respeito da duração do
tempo letivo e de sua extensão, por meio de tarefas
de casa, aponta alta incidência de relações positivas
e signiﬁcativas desse fenômeno com o rendimento ou
desempenho dos alunos. Essa constatação tem sido
amplamente usada na defesa do ensino de tempo integral, que, a propósito, foi aprovado nesta Casa Legislativa, por meio do Projeto de Lei do Senado n° 234,
de 2006, de autoria do Senador Marcos Guerra.
Com efeito, enquanto não se chega ao ideal da
escola de turno integral, os governos municipais e es-
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taduais podem ir-se preparando para a sua implantação. Começar com uma hora de acréscimo à jornada
atual pode fornecer importantes lições.
Dessa forma, o projeto parece oportuno, a merecer, ipso facto, acolhida pelo Senado Federal.
No mais, a proposição pode ser aprimorada em
pelo menos dois pontos.
Primeiro, o prazo para implantação da mudança,
aparentemente simples, engendra grande alteração no
planejamento dos sistemas de ensino e modiﬁcações
não desprezíveis na infraestrutura das instituições de
ensino e na jornada de trabalho dos professores. Salvo
melhor juízo, o prazo mínimo de um ano, contado da
publicação da lei, para a implantação da nova jornada
parece mais razoável.
Em segundo lugar, para que sirva aos seus ﬁns, a
legislação educacional deve manter o máximo de precisão conceitual. Assim, impõe-se, no caso, pequeno
ajuste na ementa do projeto, pois na LDB os dois níveis
da educação brasileira correspondem ao superior e ao
básico. E neste, sim, ha etapas de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
De qualquer maneira, o aperfeiçoamento suscitado pode ser obtido sem prejuízo da substância do
projeto original, por meio de emendas de redação.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela Aprovação
do Projeto de Lei do Senado n° 388, de 2007, com
emendas.
EMENDA N° – CE
De-se a ementa do Projeto de Lei do Senado n°
388, de 2007, a seguinte redação:
Altera o inciso I do art. 24 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar, a carga horária mínima anual nos
ensinos fundamental e médio.
EMENDA N° – CE
Dê-se ao art. 24, I, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1° do Projeto de
Lei do Senado n° 388, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 24 ..................................................
I – a carga horária mínima anual será de
novecentas e sessenta horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos
exames ﬁnais, quando houver;
.................................................... (NR)”
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EMENDA N° – CE
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
388, de 2007, a seguinte redação:
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de primeiro de janeiro
do segundo ano letivo subsequente.
Sala da Comissão,

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 388, de
2007, de iniciativa do Senador Wilson Matos, modiﬁca, consoante seu art. 1º, o inciso I do art. 24 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), para elevar a
carga horária mínima anual do ensino fundamental e
médio. Com a alteração, a nova carga passa das atuais oitocentas horas para novecentas e sessenta horas
anuais, excluído o tempo reservado a exames ﬁnais.
Em seu art. 2º, o PLS estabelece o início de vigência da medida para o dia 1º de janeiro do ano subsequente ao de publicação da lei que dele resultar.
Ao justiﬁcar a medida, o autor argui que os conteúdos oferecidos aos alunos são insuﬁcientes, qualitativa e quantitativamente, para prover competências
mínimas deles esperadas. Assim, a nova carga, que
ganha relevância no contexto de transição para a educação em tempo integral, além de viabilizar nova base
de conteúdos, reduz a exposição da clientela das duas
etapas educacionais ao crime e às condutas desviantes da rua.
Distribuída à apreciação terminativa desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), a proposição não recebeu emendas.
Em vista da atualidade e pertinácia da análise
efetuada pelo parlamentar anteriormente designado
para relatar a matéria – o Senador Wellington Salgado de Oliveira – , permitimo-nos aproveitar, in totum,
com pequenas modiﬁcações, o relatório oferecido por
Sua Excelência ao projeto.
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II – Análise
Nos termos do art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), o objeto do PLS nº 388, de
2007, integra o rol de matérias sujeitas à apreciação
desta Comissão. Considerando, ainda, o disposto no
art. 91, I, do citado Regimento Interno, deve este colegiado se pronunciar acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição.
Tendo em mente o art. 22, inciso XXIV, combinado com o art. 48, caput, da Constituição Federal, resta
caracterizada a legitimidade da iniciativa. Ademais, a
proposição não envolve matéria reservada à iniciativa
privativa do Presidente da República, consoante prescrição do art. 61, § 1º, da mesma Carta Magna.
De resto, a espécie escolhida para a inclusão
ou modiﬁcação da norma no ordenamento jurídico é
igualmente pertinente.
No que se refere ao mérito, a proposição tem, de
fato, potencial para melhorar o ensino na educação básica. A educação, per se, constitui direito fundamental
que dispensa qualquer justiﬁcação adicional. Além disso, o contexto de vulnerabilidade da juventude brasileira
corrobora as políticas de qualiﬁcação do ensino.
A literatura de estudos a respeito da duração do
tempo letivo e de sua extensão aponta alta incidência de
relações positivas e signiﬁcativas desse fenômeno com o
rendimento ou desempenho dos alunos. Essa constatação tem sido amplamente usada na defesa do ensino de
tempo integral, que, a propósito, foi aprovado nesta Casa
Legislativa, por meio do Projeto de Lei do Senado nº 234,
de 2006, de autoria do Senador Marcos Guerra.
Por tudo isso, enquanto não se chega ao ideal da escola de tempo integral, os Governos Municipais e Estaduais
podem ir-se preparando para a sua gradual implantação. A
propósito, começar com uma hora de acréscimo à jornada
diária atual pode fornecer importantes lições.
No mais, a proposição pode ser aprimorada em
pelo menos três pontos. Esse aperfeiçoamento, em
qualquer caso, pode ser obtido sem prejuízo da substância do projeto original, por meio de emendas sendo
duas delas de redação.
Primeiro, deve-se proceder, na redação dada ao
inciso I do art. 24 da LDB pelo art. 1° do PLS, à correção do número novecentos para novecentas, de modo
a concordar com o substantivo horas.
Em segundo lugar, o prazo para implantação da
mudança, aparentemente simples, engendra grande
alteração no planejamento dos sistemas de ensino e
modiﬁcações não desprezíveis na infraestrutura das
instituições de ensino e na jornada de trabalho dos
professores. Salvo melhor juízo, o prazo mínimo de um
ano, contado da publicação da lei, para a implantação
da nova jornada parece mais razoável.
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Finalmente, para que sirva aos seus ﬁns, a legislação educacional deve manter o máximo de precisão
conceitual. Assim, impõe-se, no caso, pequeno ajuste
na ementa do projeto, pois na LDB os dois níveis da
educação brasileira correspondem ao superior e ao
básico. E neste, sim, há etapas de educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
Feitas as modiﬁcações aventadas, e uma vez ausente qualquer óbice à tramitação da matéria no que
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, o projeto se
mostra oportuno e meritório, a merecer, ipso facto,
acolhida pelo Senado Federal.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007, com as
seguintes emendas:
EMENDA N° – CE (DE REDAÇÃO)
(Ao PLS nº 388, de 2007)
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
388, de 2007, a seguinte redação:
“Altera o inciso I do art. 24 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária mínima anual dos
ensinos fundamental e médio.”
EMENDA N° – CE (DE REDAÇÃO)
(Ao PLS n° 388, de 2007)
Dê-se ao inciso I do art. 24 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1° do
Projeto de Lei do Senado n° 388, de 2007, a seguinte
redação:
“Art. 24 .................................................
I – a carga horária mínima anual será
de novecentas e sessenta horas, distribuídas
por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado
aos exames ﬁnais, quando houver;
................................................... ..(NR)”
EMENDA N° – CE
(Ao PLS n° 388, de 2007)
Dê-se ao art. 2° do Projeto de Lei do Senado n°
388, de 2007, a seguinte redação:
“Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, com efeito a partir de
primeiro de janeiro do segundo ano letivo
subsequente.”
Sala da Comissão,– Senadora Rosalba Ciarlini.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 24, de 2011,
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 24/2011/CE
Brasília, 3 de maio de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2007, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson Matos,
que “Altera o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, para aumentar a carga horária
mínima anual nos níveis fundamental e médio”, com
as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 24, de 2011, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto nos Arts. 74
e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
criada Comissão Temporária Externa, composta de 05
(cinco) membros Titulares e igual número de Suplentes, com prazo de funcionamento de 12 (doze) meses,
destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as
Bacias Hidrográﬁcas do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como “Transposição do Rio São
Francisco”, bem como o Programa de Revitalização
da Bacia Hidrográﬁca do Rio São Francisco, podendo
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para tanto realizar audiências públicas e diligências
externas, requerer informações, bem como outros
atos que julgue necessários para a consecução dos
objetivos da Comissão”.
Justiﬁcação
A obra de Transposição do Rio São Francisco se
refere ao polêmico e antigo projeto de transposição
de parte das águas do rio São Francisco, no Brasil,
nomeado pelo governo brasileiro como “Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográﬁcas do Nordeste Setentrional”. O projeto é um
empreendimento do Governo Federal, sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional – MI.
Tal projeto, teoricamente, irrigará a região nordeste e
semi-árida do Brasil.
Esta obra vem se constituindo em um dos temas
mais polêmicos dos últimos anos em nosso País, gerando acalorados debates em todas as esferas da nossa sociedade. A polêmica criada por esse projeto tem
como base o fato de ser uma obra cara e que abrange somente 5% do território e 0,3% da população do
semi-árido brasileiro e também que se a transposição
for concretizada afetará intensamente o ecossistema
ao redor de todo o rio São Francisco. Há também o
argumento de que essa transposição só vai ajudar os
grandes latifundiários nordestinos pois grande parte
do projeto passa por grandes fazendas e os problemas nordestinos não serão solucionados. O principal
argumento da polêmica dá-se sobretudo pela destinação do uso da água: os críticos do projeto alegam
que a água será retirada de regiões onde a demanda
por água para uso humano e dessedentação animal
é maior que a demanda na região de destino e que a
ﬁnalidade última da transposição é disponibilizar água
para a agroindústria e a carcinicultura.
Não existe consenso sobre o tema e todos parecem ter uma opinião sobre a questão.
A questão envolve o interesse de vários Estados
da Federação, remetendo às atribuições Constitucionais desta Casa, e ainda, pelo volume de recursos que
serão investidos nas obras, tem despertado o interesse
de toda a sociedade e da imprensa.
Diante destes fatos, é conveniente que o Senado
Federal acompanhe de perto a questão, resguardando
os interesses dos Estados e da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, em 10 de maio de 2011. –
Senador Cícero Lucena.
REQUERIMENTO Nº 515, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
“c”, item 12 do Regimento Interno do Senado Federal,
que o Projeto de Lei do Senado nº 439, de 2009, de
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autoria do Senador Jefferson Praia, que “estabelece
normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos
federais”, seja submetido ao exame prévio da Comissão de Serviços de Infraestrutura, além das Comissões
constantes no despacho inicial.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

Justiﬁcação

REQUERIMENTO Nº 516, DE 2011

Segundo o art. 1º do PLS nº 439, de 2009, a proposta tem por objeto estabelecer, “normas relativas ao
controle centralizado de informações sobre as obras
públicas custeadas com recursos dos orçamentos ﬁscal, da seguridade social e de investimentos da União,
inclusive aqueles executados de forma descentralizada
por terceiros mediante convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres”. Para tanto, sugere-se
a criação de um “cadastro informatizado uniﬁcado de
todas as obras de engenharia e serviços a elas associados custeados com seus recursos orçamentários,
aí incluídos todos os orçamentos de que trata o artigo
165, § 5º, da Constituição Federal”.
A matéria é de mérito inegável e vai ao encontro de diversos estudos já em andamento perante a
Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa,
no que tange a ﬁscalização e o acompanhamento de
obras públicas ﬁnanciadas com recursos federais, tal
como se sucede com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Conforme bem salientou o autor da proposta,
“a União desconhece quantas obras foram iniciadas,
quantas foram concluídas e – pior – quantas estão
em andamento”. Lamentavelmente, essa constatação
não é novidade: em 2007, e novamente em 2010, o
Tribunal de Contas da União aprovou um acórdão de
recomendação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão aﬁrmando que “sucessivas omissões
de algumas informações evidenciam que o Ministério
do Planejamento não dispõe de um sistema de informações que reúna dados de obras públicas”, o que
“representa elevado risco à adequada previsão orçamentária para a condução de obras que envolvam recursos da União”. Por isso, sugeriu ao MPOG a criação
de um sistema de informações para registro de dados
das obras públicas executadas com recursos federais,
em que não foi atendido.
Diante disso, e de acordo com o art. 104, inc.
II, do Regimento Interno, compete à Comissão de de
Serviços de Infraestrutura, dentre outras atribuições,
opinar sobre proposições que tratem de “obras públicas em geral”.
Requer-se, portanto, a inclusão da referida Comissão entre aquelas destinadas a apreciar a presente
matéria. – Senadora Lúcia Vânia.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Ministro de
Estado da Ciência e Tecnologia para que este encaminhe, dentro do prazo constitucional, as informações
abaixo solicitadas:
Qual o conceito de biotecnologia sintética adotado ou elaborado pela Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio?
Considerando a deﬁnição adotada ou elaborada
pela CTNBio, a competência para avaliar a biossegurança das pesquisas no campo da biotecnologia sintética e
dos produtos elaborados com técnicas de biotecnologia
sintética está no âmbito do escopo de competências
atribuídas à Comissão pela Lei 11.105/2005?

É lido o seguinte:

Justiﬁcação
A expressão biotecnologia sintética abarca as
atividades de concepção e construção de novos organismos biológicos bem como o redesenho dos sistemas biológicos naturais.
As pesquisas nos campos da expansão do código
genético, que poderá permitir a fabricação de proteínas
sintéticas com novos aminoácidos em sua seqüência,
de circuitos genéticos, que permitirá o desenho de microorganismos programáveis com conjunto de genes
controlados, e genoma mínimo, que poderá permitir
a criação de microrganismos artiﬁciais simpliﬁcados,
constituem grandes apostas na área da biotecnologia
sintética.
Considerando ser este um segmento promissor
da economia baseada no conhecimento, sua condução
dentro de padrões de biossegurança bem delineados
é condição primordial para evitar acidentes e proporcionar o ﬂorescimento das técnicas vindouras em um
ambiente de conﬁança.
Com o objetivo de conhecer o entendimento da
CTNBio, requeiro as informações acima elencadas. –
Senadora Kátia Abreu.
(À Mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Humaitá o referido Voto ao endereço: Praça Benjamim
Constant, 46 Térreo – Bairro Centro, Humaitá/AM, CEP
69.800-000.

REQUERIMENTO Nº 517, DE 2011

Justiﬁcação

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Louvor ao Cardeal Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida SP _ por ter
sido eleito novo Presidente da CNBB _ Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil, bem como seja transmitida o referido Voto ao endereço: SE/Sul Quadra 801
conjunto B, CEP 70.200-014, Brasília/DF.

Fundado pelo comerciante José Francisco Monteiro em 15 de maio de 1869, o Município de Humaitá foi
elevado à categoria de cidade em outubro de 1894.
No início do século XX, o município, cujo nome
signiﬁca pedra preta, era grande produtor de borracha
e prosperava nas mãos de ricos donos de seringais.
Por volta do ano 1912, com o declínio da economia
baseada na extração da borracha, a cidade passou
um período de estagnação econômica.
Atualmente, o município tem atuada em diversas
frentes produtivas, como a piscicultura, a pesca artesanal, o artesanato, a fabricação de doces e licores, a
movelaria, o extrativismo vegetal e o garimpo, dentre
outras. Uma atividade que vem se destacando atualmente é a coleta de produtos da ﬂoresta que possam
ser aproveitados no artesanato, na indústria de cosméticos e de produtos farmacêuticos, em um trabalho
realizado principalmente pelos ribeirinhos.
Humaitá é uma das portas de entrada para quem
vem do Centro Sul do País e há fortes perspectivas
de que o município se torne um centro regional importante.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará os votos de congratulações solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

Justiﬁcação
Raymundo Damasceno Assis nasceu em 1937 na
cidade mineira de Capela Nova (MG). Estudou Filosoﬁa no Seminário Maior de Mariana (MG) e Teologia na
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália.
Foi bispo auxiliar de Brasília, professor do departamento
de Filosoﬁa da Universidade de Brasília (UnB).
Dom Damasceno, também foi secretário da CNBB
por dois mandatos consecutivos (1995-1998; 19992003) e, mas recentemente membro da Pontifícia Comissão para a América Latina _ CAL e sínodo para a
África, em 2009.
Nascido em 1937 na cidade mineira de Capela
Nova (MG). Tornou-se padre em 1968, em Conselheiro
Lafaiete (MG), e foi ordenado bispo em 1986, em Brasília. Estudou Filosoﬁa no Seminário Maior de Mariana
(MG) e Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana
de Roma. Antes de se tornar bispo, foi professor no
Seminário Maior e ministrou aulas de ﬁlosoﬁa na Universidade de Brasília (UnB), de 1976 a 1986. Foi bispo
auxiliar de Brasília, vigário-geral e vigário episcopal na
Arquidiocese de Brasília, secretário-geral do Conselho
Episcopal Latino-Americano (CELAM) e secretáriogeral da 4ª Conferência Geral do Episcopado LatinoAmericano, em Santo Domingo.
Dom Damasceno é membro do Pontifício Conselho para as Comunicações, integra o Departamento
de Comunicação do Celam e também é membro da
Comissão para a Comunicação, Educação e Cultura
da CNBB.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 518, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplauso pelos 142 anos
do Município de Humaitá, Estado do Amazonas, que
ocorre no dia 15 de maio, bem como seja transmitida
à Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro de Minas e Energia, no âmbito
da Eletrobras Amazonas Energia as seguintes informações:
A Hidrelétrica de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas
sempre foi cercada de controvérsias por setores da
sociedade brasileira e comunidade cientíﬁca, desde a
sua construção na década de 1980.
1.Se durante a construção da Hidrelétrica de Balbina, houve algum acordo de responsabilidade social
entre a empresa responsável e os moradores da Vila
de Balbina;
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2.Se positivo:
a)Cópia do referido acordo;
b)Os motivos que levaram a quebra do acordo,
de forma unilateral;
c)As providências para reparar os prejuízos sociais e ambientais dos moradores da referida Vila, pela
quebra do referido Acordo.
Justiﬁcação
Desde o período de sua construção, a Hidrelétrica
de Balbina, localizada a 170 quilômetros de Manaus,
estado do Amazonas sempre sofreu críticas por setores da sociedade brasileira. Depois de construída, a
usina inundou 2,6 mil km² e custou cerca de R$ 1 bilhão. No entanto, segundo os críticos, sua construção
foi um grande projeto inviável em termos da baixa produção de energia elétrica se comparada aos imensos
investimentos e a vasta área inundada com prejuízos
ecológicos e humanos irreversíveis.
Os milhões de árvores que tiveram suas raízes
submersas não foram retiradas e estão apodrecendo,
sem ter sido aproveitada em madeira produtiva. As
águas do imenso lago produzem hoje entre 120 a 130
MW de energia, sendo a unidade de geração mais ineﬁciente entre as 113 hidrelétricas do país.
A época da sua construção foi acordado pela
empresa responsável, como responsabilidade social,
que os moradores que viviam na área não pagariam
pelo fornecimento de água e energia elétrica, como
forma de compensação pelos prejuízos causados pela
usina. Segundo a Associação dos Moradores de Vila
Balbina esse acordo que vêem sendo descumprido
pela Eletrobrás Amazonas Energia.
Atualmente vivem cerca de 3,5 mil pessoas na Vila
de Balbina e dessas mais de 256 famílias receberam
ordens de corte do fornecimento de energia por falta
de pagamento e outras 40 já estão sem o fornecimento
de energia, segundo denúncia da Associação.
A Associação denunciou também a difícil situação
dos moradores da Zona Rural, que podem ﬁcar com
suas casas alagadas, caso a abertura do reservatório
da usina chegue ao nível dois.
Sala das Sessões, 11 de maio 2011 – Senadora
Vanessa Grazziotin .
(À mesa para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 520, DE 2011
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e
nos arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado
Federal, solicito à senhora Ministra do Meio Ambiente,
que sejam prestadas as seguintes informações:
O Amazonas, conta com uma enorme biodiversidade, tanto da fauna como da ﬂora, o que atrai a atenção de inúmeros estudiosos para a região Amazônica,
bem aqueles que têm apenas o interesse de traﬁcar
essa biodiversidade. Diante disso solicito:
Se há algum estudo deste Ministério que identiﬁque a prática de biopirataria na Região Amazônica.
Caso positivo cópia do estudo;
Se houve identiﬁcação de nomes de pessoas ou
empresas responsáveis por este crime. Caso positivo, as medidas adotadas para prevenir, punir e coibir
essa prática;
Justiﬁcação
A enorme biodiversidade, que existe na região
Amazônica, é alvo do interesse de inúmeros estudiosos para aquela Região. Todavia, segundo informações
dos ribeirinhos, não só estudiosos adentram a ﬂoresta,
mas também um grande número de pessoas, que sem
autorização, vem retirando amostras da biodiversidade
brasileira e levando para o exterior.
Faz-se mister, então, ressaltar a importância da
ﬁscalização e da punição deste tipo de atividade ilícita
que tanto prejudica a ﬂora e a fauna da região. Como
ocorreu no último dia 01 de abril, quando o IBAMA,
em conjunto com a ICMBio foi realizado uma grande
apreensão de levinos, que estava destinados ao comércio ilegal internacional.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À mesa para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
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 vai à
publicação.
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Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 34, DE 2011
Dispõe sobre a criação da carreira de
médico de Estado.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 198-A:
“Art. 198-A. Os médicos de Estado, organizados em carreira nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, nos termos da lei
orgânica que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, exercerão suas atividades unicamente no âmbito do sistema único de saúde,
observadas as seguintes disposições:
I – ingresso na carreira exclusivamente
mediante concurso público de provas e títulos;
II – residência no município ou na região
metropolitana da respectiva lotação;
III – remuneração por meio de subsídio;
IV – promoção por antiguidade e merecimento;
V – previsão de cursos oﬁciais de preparação e aperfeiçoamento, constituindo etapa
obrigatória do processo de promoção;
VI – ﬁscalização do exercício proﬁssional
pelo órgão ﬁscalizador da atividade médica;
VII – vedação do exercício de outro cargo ou função pública, exceto uma de magistério;
VIII – estabilidade após três anos de
efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho;
IX – atuação de forma integrada nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
§ 1° As atividades a que se refere o caput são consideradas essenciais ao funcionamento do Estado.
§ 2° As funções de médico de Estado
só podem ser exercidas por integrantes da
carreira.
§ 3° Os subsídios dos médicos de Estado
serão ﬁxados em lei e escalonados, em nível
federal, estadual, distrital e municipal, conforme as respectivas categorias da estrutura orgânica da medicina de Estado, não podendo
a diferença entre uma e outra, ser superior a
dez por cento ou inferior a cinco por cento,
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nem exceder a noventa e cinco por cento do
subsídio mensal dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
§ 4° Será criada escola nacional de formação e aperfeiçoamento de médicos de Estado.
§ 5° Aplica-se ao médico de Estado o
disposto no art. 247.”
Art. 2° O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 98:
“Art. 98. Aos atuais médicos servidores da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios será facultada a opção, de forma
irretratável, nos termos da lei orgânica a que
se refere o caput do art. 198-A da Constituição
Federal, entre a carreira de médico de Estado
e a manutenção do regime anterior.
Parágrafo único. Os médicos servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, admitidos na vigência das regras
anteriores à criação da carreira de médico de
Estado, constituirão carreira em extinção.”
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
O Encontro Nacional de Conselhos de Medicina,
realizado em Goiânia, Estado de Goiás, do qual participaram representantes de todos os conselhos regionais
de medicina do País, discutiu temas que conﬁguram
verdadeiros desaﬁos ao exercício proﬁssional e à oferta
de assistência de qualidade à população.
Entre os temas debatidos, no âmbito da gestão
e do ﬁnanciamento da saúde pública, ganhou força a
proposta de criação de carreiras de Estado no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, cumpre destacar que um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), em 2010, revelou que existem atualmente 346
mil médicos, o que equivale a um médico para cada
578 habitantes.
No entanto, existem grandes disparidades na
distribuição dos proﬁssionais, que se concentram nas
regiões Sul e Sudeste, no litoral e nas capitais dos
estados. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há
um médico para 239 habitantes, média superior à de
países europeus, enquanto que em Roraima há um
proﬁssional para 10.306 habitantes, proporção que
equivale a de Estados africanos com baixo índice de
desenvolvimento humano.
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Outra pesquisa recente, realizada pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para avaliar
a percepção da população sobre serviços prestados
pelo SUS, apontou como principal problema a falta de
médicos, citada por 58,1% dos entrevistados.
Parece-nos que os problemas apontados pelos
entrevistados, na pesquisa mencionada, se devem às
deﬁciências no ﬁnanciamento da saúde, consequência da não regulamentação da Emenda Constitucional
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nº 29, de 2000, mas também da ausência de políticas
públicas que valorizem o proﬁssional de saúde.
Defendemos, assim, a criação de uma carreira
de médico para o SUS, que assegure a assistência
médica nos locais mais remotos do País, mediante
remuneração digna, condições adequadas de trabalho
e segurança nas relações laborais.
Por tais razões, apresentamos a presente proposta de emenda à Carta Magna, para a qual solicitamos
o apoio dos eminentes pares e a apresentação de medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento.
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Título IV
Da Organização dos Poderes
Capítulo I
Do Poder Legislativo
Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Título IV
Da Organização do Poderes
Capítulo III
Do Poder Judiciário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
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I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau;
II – justiça de paz, remunerada, composta de
cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto,
com mandato de quatro anos e competência para, na
forma da lei, celebrar casamentos, veriﬁcar, de ofício
ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias,
sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na
legislação.
§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.
§ 2º As custas e emolumentos serão destinados
exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades especíﬁcas da Justiça.
Título VIII
Da Ordem Social
Capítulo II
Da Seguridade Social
Seção II
Da Saúde
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;
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 Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre:
I – no caso da União, na forma deﬁnida nos termos da lei complementar prevista no § 3º;
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
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159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas
que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se
refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts.
158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá:
I – os percentuais de que trata o § 2º;
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 progressiva
redução das disparidades regionais;
III – as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal;
IV – as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União.
§ 4º Os gestores locais do sistema único de
saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a natureza
e complexidade de suas atribuições e requisitos especíﬁcos para sua atuação.
§ 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 combate 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.
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do
art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal,
o servidor que exerça funções equivalentes às de
agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos especíﬁcos, ﬁxados
em lei, para o seu exercício.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – As propostas de emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições
constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 89, de
2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da
Câmara nº 111, de 2008, sancionado e convertido na
Lei nº 12.403, de 2011.
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É o seguinte o Ofício:
Of. nº 89/11/PS-GSE
Brasília, 10 de maio de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador Cícero Lucena
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
ﬁns, que o Projeto de Lei nº 4.208, de 2001 (PLS nº
111/08), que “Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal, relativos à prisão processual, ﬁança, liberdade
provisória, demais medidas cautelas, e dá outras providências.”, foi sancionado pela Excelentíssima Senhora
Presidenta da República e convertido na Lei nº 12.403,
de 4 de maio de 2011.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 47, de 2011
(nº 310/2011, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 965, de
2011, referente à auditoria de conformidade realizada
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES (TC 013.100/2005-4).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 47, de 2011
Aviso nº 310-GP/TCU
Brasília, 28 de abril de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 965/2011 (acompanhado
do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam), proferido pelo Plenário deste Tribunal, na
Sessão de 13-4-2011, ao apreciar o processo nº TC013.100/2005-4, que trata de Auditoria de Conformidade realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, com o objetivo de veriﬁcar a regularidade da contratação e execução dos
serviços de publicidade e propaganda, bem como da
aquisição de bens e serviços de informática, relativas
ao período entre os exercícios de 2000 e 2005.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Marcelo
Crivella para integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos
do Ofício da liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
Ofício nº 63/2011 GLDBAG.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 63/2011 – GLDBAG
Brasília, 11 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Marcelo
Crivella como membro titular na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador
Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Senador Gim Argello
para integrar, como titular, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do Ofício
nº 84/2011 GLPTB, encaminhado pela Liderança do
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 84/2011/GLPTB
Brasília, 11 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasilei-
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ro, o meu nome, Senador Gim Argello, para integrar a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, como membro titular.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
Ofício nº 25, de 2011-CN (nº 329/2011-BNDES GP,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional,
nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de
junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006 – CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário
para tramitação da matéria:
Leitura: 11-5-2011
Até 16-5 prazo para publicação e distribuição dos relatórios da matéria;
Até 31-5 prazo para apresentação de relatório;
Até 7-6 prazo para apresentação de emendas; e
Até 14-6 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 12 de maio do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria:

434

15176

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

435

15177

436

15178

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

437

15179

438

15180

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

439

15181

440

15182

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

441

15183

442

15184

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

443

15185

444

15186

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

445

15187

446

15188

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

447

15189

448

15190

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

449

15191

450

15192

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

451

15193

452

15194

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

453

15195

454

15196

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

455

15197

456

15198

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

457

15199

458

15200

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

459

15201

460

15202

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

461

15203

462

15204

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

463

15205

464

15206

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

465

15207

466

15208

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

467

15209

468

15210

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

469

15211

470

15212

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

471

15213

472

15214

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

473

15215

474

15216

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

475

15217

476

15218

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

477

15219

478

15220

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

479

15221

480

15222

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

481

15223

482

15224

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

483

15225

484

15226

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

485

15227

486

15228

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

487

15229

488

15230

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

489

15231

490

15232

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

491

15233

492

15234

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

493

15235

494

15236

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

495

15237

496

15238

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

497

15239

498

15240

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

499

15241

500

15242

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

501

15243

502

15244

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

503

15245

504

15246

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2011

Maio de 2011

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 12

505

15247

506

15248

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição
para fazer uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pois não, Senador João Pedro, V. Exª é o
primeiro inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª
Presidente, falarei como orador inscrito, conforme a
ordem de inscrição, no lugar da Senadora Marisa Serrano, que me cedeu gentilmente o seu lugar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, já foi feita a modiﬁcação. V. Exª é o
segundo inscrito.
Pois não, Senador Geovani.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Peço minha inscrição para uma comunicação inadiável em segundo lugar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito, Senador Geovani
Borges.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço minha
inscrição para uma comunicação inadiável, como terceiro inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O terceiro inscrito para uma comunicação
inadiável é o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Solicito minha inscrição para falar pela Liderança
do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já chegou a comunicação correspondente. V.
Exª está inscrito pela Liderança do PTB.
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O primeiro orador inscrito é o Senador Cícero
Lucena, que ainda não está presente. Então, passo a
palavra ao Senador Mário Couto por cessão da Senadora Marisa Serrano.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, venho hoje a esta
tribuna comentar a fala do Governador do Ceará Cid
Gomes.
O Governador do Ceará, dias atrás, comentava
a má situação das rodovias em seu Estado. Com justa
razão, o Governador acusou o DNIT. Repito: com justa razão. Quero parabenizar o Governador do Ceará
mesmo sem conhecê-lo, quero parabenizá-lo mesmo
sem saber a que partido pertence. Quero parabenizar
a postura de S. Exª, quero parabenizá-lo pela demonstração de responsabilidade e pela demonstração de
carinho pelo dever de fazer em relação a seu Estado.
O Governador do Ceará tem toda razão.
Aqui, Governador, por muitas vezes, esteve este
Senador da República pedindo uma CPI do DNIT. Fiz
a primeira proposta da CPI do DNIT, e muitos Senadores assinaram a favor da CPI.
O atual Diretor do DNIT me levou ao Supremo.
Segundo a acusação, chamei, aqui desta tribuna, o Sr.
Pagot de ladrão. Mas eu não parei, eu continuei.
O primeiro pedido de CPI que ﬁz foi em abril de
2009, mas quatro assinaturas foram retiradas às vésperas da instalação da CPI, por volta de uma hora da
manhã, e a CPI foi arquivada.
Eu sei, eu sei o temor que existe em relação a
uma CPI do DNIT! Eu sei da roubalheira, Governador!
Eu provo a roubalheira no DNIT! É o órgão que mais
rouba neste País.
Entrei com novo pedido de CPI em 25 de junho
de 2009, mas a CPI não foi aberta.
Governador do Ceará, mesmo sem conhecer V.
Exª, mesmo sem saber a que partido pertence V. Exª,
digo-lhe que vou tentar de novo uma CPI do DNIT.
O Diretor do DNIT parece um homem intocável!
Quantas vezes se mostrou ao País, por meio da imprensa, por meio de noticiários de toda ordem, que
esse homem realmente é um homem corrupto?
Não tenho nenhum receio, Pagot, de dizer isto
aqui desta tribuna. Não verão de mim nenhum gesto
de covardia, Pagot, não sou um homem covarde.
Posso dizer também, meu Governador do Ceará,
que esse superintendente do Dnit é um ladrão. Que
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registrem nas notas taquigráﬁcas deste Senado o que
estou dizendo aqui desta tribuna sem nenhum medo,
sem nenhum receio. Vou colher novamente as assinaturas para uma CPI do DNIT. Não vou parar.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Enquanto mandato eu tiver, eu não vou parar.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Mário Couto, V. Exª me concede um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
for rápido, Senador, porque eu tenho pouco tempo.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Pode
ser?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pode.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – No que
diz respeito à declaração do Governador do Ceará,
eu gostaria de aproveitar o oportuno pronunciamento
de V. Exª para fazer um esclarecimento. Eu liguei hoje
para o Ministro Alfredo Nascimento. Eu estive com ele,
e ele me deu a seguinte informação – o Ministro é do
Amazonas, é do PR. Disse o Ministro: “Senador João
Pedro, quanto ao que o Governador falou, eu tenho o
seguinte esclarecimento: nós já licitamos...”. Em agosto
de 2010, o Ministro estava fora do Ministério e houve
intervenção com Polícia Federal, gente foi presa lá no
DNIT do Ceará. Pois bem, ele já licitou esse trecho de
220 quilômetros da BR federal – está naquela fase de
40 ou 45 dias, obedecendo a Lei nº 8.666, para receber
os recursos. Ou seja, sobre o mérito da reclamação
das estradas federais no Ceará...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas não é isso, eu não queria nem meter... Eu tenho
pouco tempo...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Não, Senador. É que V. Exª começou o pronunciamento falando
sobre isso, e eu quero só esclarecer que há providências por parte do Ministério para recuperar toda a BR
no Estado do Ceará. Está resolvido, é isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado, mas eu não queria nem meter, nem envolver o nome do Ministro aqui. O único erro do Ministro
é conservar o Pagot ladrão no DNIT, é o único erro do
Ministro. O Ministro não tem que conservar o Pagot
ladrão no DNIT.
Vejamos, Senador: Mato Grosso do Sul, Ministério Público; Ceará, superintendente preso; Rio Gran-
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de do Norte, superintendente preso; Rondônia, TCU
investigando.
É no Brasil inteiro. A Globo, o jornal O Globo. Senadores, isso é uma vergonha. Brasil, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Brasil. É corrupção na cara,
Brasil, e esse homem permanece no Dnit. Presidenta
Dilma, não faça o seu Governo cair na descrença do
povo brasileiro. Tire esse homem do Dnit. Presidenta
Dilma, leia os jornais, leia o relatório do TCU. É de arrepiar os cabelos! E por que esse homem continua lá?
Quantos padrinhos tem esse homem? Que exemplo
esse homem dá à Nação brasileira?
A Globo fez um levantamento, Brasil. Olhem o
levantamento da Globo: 399 relatórios do Tribunal de
Contas da União, relatórios aprovados.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Trezentos e noventa e nove relatórios aprovados, 399 relatórios revelam ocorrências de superfaturamento.
Brasil, pelo amor de Deus! Ministro Alfredo Nascimento, convivi com V. Exª aqui. V. Exª me parece um
homem sério, de responsabilidade, não pode deixar!
E eu não chamo de corrupto o Pagot. Eu o chamo de
ladrão, de boca cheia.
Olha aqui, me questiona, Pagot, me questiona! Me
interpela, Pagot! Eu vou à Justiça prestar depoimento. Me interpela! Diga que estou mentindo! Ninguém
pode mentir no Senado. Se mentir, perde o mandato.
Então, me interpela, Pagot! Eu quero depor de livre e
espontânea vontade. Está registrado nas notas taquigráﬁcas o meu pedido.
A cifra é de R$1 bilhão. Um bilhão é a cifra que foi
lesada dos cofres públicos pelos relatórios feitos pela
Globo, pelo jornal O Globo. E a maioria...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Presidenta.
E a maioria desses serviços, diz o relatório da
Globo, não foram executados.
Quero pegar o relatório da Globo, quero pegar o
Tribunal de Contas da União que veio para esta Mesa,
e levar e dizer ao juiz: “Doutor juiz, eu chamo o Pagot
de ladrão porque ele é ladrão. Está aqui comprovado”.
E o bandido ainda quis me levar ao Supremo para calar
a minha boca, calar a minha voz. Esta voz foi colocada
aqui pelo povo paraense e foi para isso...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, mais um minuto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só
um minuto.
E foi para isto: para denunciar aqueles que tiram
dinheiro do povo brasileiro, aqueles que tiram dinheiro
do cearense, como reclamou o Governador, aqueles
que tiram dinheiro do paraense. Cadê a nossa Transamazônica prometida até hoje? Não é feita porque o
dinheiro do Dnit vai para o bolso do Pagot.
Muito obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra para uma comunicação inadiável
o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nesta
sessão, quero fazer um apelo às autoridades da Justiça
do meu Estado, Amazonas, precisamente ao Desembargador João de Jesus Abdala Simões, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Trago aqui a preocupação de milhares de amazonenses que, com certeza, irão sofrer consequências
irreparáveis, Srª Presidenta, com a decisão da nossa
Corte de Justiça de fechar 36 comarcas no Estado do
Amazonas.
Quero dizer a esta Casa e ao meu Estado, o
Amazonas, que estarei encaminhando, ainda hoje,
um ofício para o Governador do Estado do Amazonas
Omar Aziz e para o Presidente do Conselho Nacional
de Justiça, CNJ; para o Supremo Tribunal Federal e
para o TSE, que cuida da justiça e responde pela justiça eleitoral, sobre essa decisão tão dura.
Eu considero um retrocesso, Presidenta, no século XXI, no Amazonas, um Estado rico, Senador Mozarildo, a Corte de Justiça decidir pelo fechamento de
36 comarcas, um Estado com poucos Municípios. Nós
temos 62 Municípios. Imaginem o Piauí, com 240; o
Paraná, com 400. São Paulo tem quantos Municípios,
Senadora? Tem bem mais. Há em torno de 700 Municípios em São Paulo.
A Justiça quer fechar a maioria das comarcas
de um Estado da nossa Federação! Se nós temos 62
Municípios e se fecharem comarcas em 36 Municípios,
isso signiﬁcará mais de 60% dos nossos Municípios
sem a presença de um juiz, do Poder Judiciário.
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Ora, o povo e principalmente o povo pobre, mas
todos vão pagar muito caro por essa decisão. É preciso
que o Tribunal, Srª Presidenta, reveja essa decisão.
A minha voz vai neste sentido: cobrar uma revisão de uma decisão que vai penalizar milhares e
milhares de pessoas. Fala-se aqui, em uma matéria
de um jornal do meu Estado, em 700 mil pessoas. É
inconcebível voltarmos para o período do ciclo da borracha, porque esta decisão – o povo sem a presença
de um juiz, o povo sem contar com a Justiça – nos
faz voltar ao ciclo da borracha na Amazônia. É inconcebível que, em um Estado tão rico, estratégico, que
compõe fronteiras com vários países, não tenhamos
a presença de um juiz.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Faço
este apelo porque sei, inclusive – encerrando, Srª Presidente –, que esta pauta faz parte das reivindicações
de dezenas de prefeitos do Amazonas, que estão aqui,
na Marcha dos Prefeitos. Os prefeitos não aceitam,
ninguém aceita – a mulher, a juventude, o homem, o
trabalhador rural, os povos indígenas – uma decisão
de fechar a Justiça em 36 Municípios. Faço aqui este
apelo. E vou continuar falando, porque não aceito.
É preciso rever métodos, gestão, dar prioridades aos recursos. Para este ano, o Tribunal vai receber 334 milhões. Será possível que a presença de um
juiz em uma comarca não ganha prioridade? Este é
o meu apelo.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra o Senador Mozarildo, como inscrito, pelo prazo regimental, por permuta com o Senador
João Vicente Claudino.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, inicialmente, quero agradecer ao Senador João Vicente Claudino, que permutou comigo a sua posição de inscrição
para falar.
Hoje, vou abordar um tema que tem ocupado os
Senadores em discussões, em propostas.
Eu, que já estou na metade do segundo mandato
de Senador, tenho insistido, muitas vezes, que devemos mudar essa sistemática de funcionamento das
comissões e do plenário do Senado, de forma que nós
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possamos dar muito mais atenção tanto às comissões
quanto ao plenário.
Por que isso? O que acontece é que nós temos
reuniões das comissões geralmente pela manhã ou
à tarde, quando não coincide com a votação em plenário. Então, ﬁcamos num imprensado de ações e de
atividades que levam a prejuízos. Por exemplo, numa
manhã, um Senador pode participar de reuniões em
duas ou três comissões. Hoje mesmo, eu estava na
Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão de Desenvolvimento Regional e na Comissão de Constituição e Justiça. É evidente o que acontece: vamos lá,
assinamos o livro de presença, vemos a pauta e priorizamos aquela comissão onde temos um projeto para
relatar ou temos um projeto da nossa autoria ou tem
um tema, uma audiência ou a discussão de determinados assuntos.
Qual a proposta que eu estou apresentando,
Senadora Marta? Através de um projeto de resolução
deste ano, que tomou o número 15, proponho uma alternância. Uma semana nós teremos as reuniões das
comissões de manhã e de tarde. Portanto, nós nos dedicaremos com prioridade à análise nas comissões.
E o que fazem as comissões? Discutem os projetos de acordo com os temas, de acordo com cada
comissão. Se é um tema de assuntos sociais, está na
Comissão de Assuntos Sociais; se é um tema constitucional, está na Comissão de Constituição e Justiça;
se é um tema de desenvolvimento regional, está na
Comissão de Desenvolvimento Regional. Com isso, nós
poderíamos estabelecer um planejamento, de forma
que os Senadores pudessem estar em reuniões pela
manhã e à tarde, em comissões diferentes, debatendo
os temas de interesse nacional.
Isso não eximiria que, na semana das reuniões
de comissão, que seria a semana dedicada a reunir
as comissões, também houvesse sessão plenária não
deliberativa. Na semana seguinte, quer dizer, de maneira alternada, ocorreriam só sessões deliberativas
do plenário. Então, os projetos apreciados nas comissões que tivessem que passar pelo plenário, teriam
tranquilidade na tramitação. Isso porque do jeito que
está ﬁca um congestionamento.
E a proposta que vemos é a seguinte: tem muitas
comissões e muitas subcomissões. Acho que nunca
é demais discutir e dissecar um assunto que diz respeito ao interesse da população. Ora, muitas vezes,
um projeto passa na comissão até anos, porque não
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há tempo de se concluírem as audiências, os debates,
as votações.
Então, com essa proposta que visa fazer essa
alternância semanal entre sessões deliberativas e reuniões de comissões, teríamos o problema resolvido,
sem nenhum tipo de atropelo.
Portanto, quero fazer um apelo a todas as Srªs
Senadoras e todos os Srs. Senadores para que analisem esse projeto, que busquem realmente veriﬁcar que
será uma adaptação para melhor dos nossos trabalhos. Não vamos alterar em nada os nossos trabalhos.
Vamos ter sessões não deliberativas numa semana,
sessões deliberativas na outra. Independente disso, o
projeto diz que é facultado ao Presidente a convocação
de sessão deliberativa extraordinária na semana destinada aos trabalhos das comissões. Quando houver
urgência, o Presidente do Senado estará autorizado
a convocar sessão extraordinária.
A mudança que propomos é, eu diria, sutil mas
pragmática, no sentido de trazer uma melhor qualidade aos nossos trabalhos e, consequentemente, um
melhor resultado tanto na análise e discussão dos
projetos quanto aqui nos debates e nas votações em
plenário. Realmente o congestionamento de assuntos
numa mesma semana, em várias comissões, é um
problema sério.
Senador João Pedro, por exemplo, eu pertenço
a duas subcomissões, uma é a subcomissão da saúde, na Comissão de Assuntos Sociais. Ora, assuntos sociais são muitos, mas a saúde é um dos temas
prioritários de assuntos sociais e, para isso, tem uma
subcomissão especíﬁca. É ruim isso? Não, pelo contrário. É bom. É bom que se discuta, com mais propriedade, nessa subcomissão e que depois a decisão
seja tomada por toda a Comissão. É ruim termos uma
subcomissão da Amazônia e da faixa de fronteira, na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
subcomissão que eu presido? É ruim? Não. Um grupo
de Senadores está se dedicando a estudar o problema
referente à Amazônia, nos seus diversos aspectos, e
de toda a faixa de fronteira que vai do Amapá até o
Rio Grande do Sul. Agora, precisamos de organizar o
tempo, sistematizando os trabalhos.
Quero ouvir, com muito prazer, o Senador Pedro
Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Mozarildo, Srª Presidente, Srs. Senadores, esse tema
que V. Exª traz é muito importante. Vou analisar o projeto de resolução. Agora, acredito que tenhamos que
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repensar a forma de discussão dos temas dentro do
Congresso Nacional e, mais especiﬁcamente, dentro
desta Casa. Se nenhum Deputado Federal, nenhum
Senador, apresentar nenhum projeto nesta 54ª legislatura, nós Senadores desta 54ª legislatura ﬁcaremos
quase cem anos votando os projetos que já existem
pré-arquivados ou paralisados. Esse é um tema. Temos que repensar o processo legislativo. O processo
legislativo é algo do início do século XIX. Já estamos
aí no século XXI, na idade da globalização, dos meios
de comunicação mais rápidos. Temos que repensar o
processo legislativo. Além disso, temos que repensar o
papel das comissões. Vamos imaginar a mais alta Corte
da República, o Supremo Tribunal Federal. É impossível decidir tudo em plenário. Por isso, existem turmas,
como o STJ, existe o órgão especial e as turmas, câmaras, porque temos que descentralizar as discussões.
Senão vamos ﬁcar debatendo no plenário temas que
não têm tanta importância, como aqueles eixos estruturantes para a república federativa do Brasil. Temos
que pensar marcos regulatórios para o Brasil, como a
questão da medida provisória; temos que discutir aqui
o papel das comunicações na formação da opinião do
cidadão; outros temas. Então, quero cumprimentar V.
Exª por essa iniciativa. Não li ainda o projeto de resolução de V. Exª. Mas esse tema precisamos, nesta Casa,
tocar, porque senão não vamos fazer outra coisa, não
vamos ter efetividade nos nossos trabalhos. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço, Senador Pedro Taques.
Quero dizer que uma coisa não exclui a outra. O
que V. Exª propõe realmente é no sentido de aprimorar
o processo legislativo, o que não exclui essa questão da
organização das comissões, até porque alguns temas
são terminativos nas comissões. Então, se sistematizarmos o trabalho, vamos ter maior produção, maior
celeridade e inclusive desempacaremos projetos que
estão aí há alguns anos.
Senador João Pedro, quero ouvir V. Exª com
muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Mozarildo, V. Exª já está com o tempo exíguo, mas
aborda uma questão que remete também para os trabalhos nesta Casa, que são muitos. Eu, por exemplo,
já estou convocado, pela Senadora Marta Suplicy,
para amanhã ir a uma comissão. Não é isso, Senado-
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ra? Desde ontem, mas é isso, são várias comissões,
subcomissões, há um trabalho intenso nas comissões.
Agora mesmo, para exempliﬁcar, porque a sociedade
está acompanhando a sessão, tenho que ir para a Comissão de Meio Ambiente para discutir Belo Monte,
agora, paralelo a esta sessão. Precisamos encontrar
esse ponto de equilíbrio entre os trabalhos das várias
comissões, subcomissões e o plenário. Todos os espaços são importantes, estamos reﬂetindo o mundo,
o Brasil, as nossas regiões, questões de interesses
presentes e futuros. Então, quero concordar com a
preocupação de V. Exª. O Senador Walter Pinheiro
tem feito aqui um apelo para o Presidente Sarney, no
sentido de equacionarmos. Mas o importante é que
o Senado tem muito trabalho, e os Senadores estão
trabalhando. O importante é encontrar uma solução
para que nenhuma comissão seja prejudicada, porque
todos são espaços importantes, não para o Senador,
mas para a sociedade brasileira. Obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador João Pedro, acho que essa é uma proposta que, em torno dela, podemos discutir e encontrar
realmente um aperfeiçoamento, o que não dá, como
se diz no popular, é ﬁcar tentando cantar e assobiar
ao mesmo tempo.
Então, precisamos, de fato, sistematizar isso. E
preocupo-me até porque a minha cabeça tem a formação de médico, sempre acho que temos de fazer uma
organização. Por exemplo, se vou fazer uma cirurgia
em alguém, tenho que fazer o pré-operatório, tenho
que saber de quanto tempo disponho para fazer a cirurgia e tenho de me preocupar com o pós-operatório.
Então, precisamos ter essa organização aqui, para que
as comissões funcionem bem, sejam produtivas e também o plenário seja muito mais tranquilo na questão
do debate amplo das matérias que são do interesse
de todo o povo brasileiro.
Portanto, quero pedir, Senadora Marta, que, embora esteja apresentado e já publicado, este meu projeto faça parte integrante do meu pronunciamento, para
que possamos, a partir daí, discuti-lo e aprofundarmos
para encontrarmos uma solução.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo, o projeto fará
parte integrante do seu pronunciamento.
Agora, com a palavra o Senador Geovani Borges,
para uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, instalou-se no Brasil uma guerra cujo maior prejudicado é
o povo brasileiro, que recorre à assistência particular
de saúde.
Já temos e sabemos de todas as insuﬁciências
do atendimento na rede pública. Já acompanhamos o
drama vivenciado em todos os Estados brasileiros com
as pessoas, sobretudo as mais humildes, absolutamente insatisfeitas com o abandono, o sucateamento das
instalações hospitalares, as ﬁlas desumanas.
E para tentar fugir desse caos, temos o segmento
da sociedade que, com enorme esforço e aperto no
orçamento doméstico, faz a opção pela contratação de
um plano privado de saúde. Paga com esforço, paga
com diﬁculdade, na esperança de ter um tratamento
um pouco mais digno.
Mas não é isso que está acontecendo, Senador.
A guerra a que me referi se trava, já há algum tempo, entre os médicos credenciados e as operadoras
de saúde.
Insatisfeitos com o que ganham, inúmeros especialistas estão deixando de atender pelos planos de
saúde privados e mobilizam ações que diretamente
afetam o bem-estar da população.
Não estão errados os médicos. A proﬁssão precisa ser valorizada e respeitada pela importância que
tem e pelo investimento que cada proﬁssional da Medicina faz na sua formação.
Só que, nessa guerra de pedras, o alvo tem sido
os ovos, ou seja, o povo, a parte mais delicada e sofrida!
As quinze operadoras aﬁliadas à FenaSaúde –
Federação Nacional de Saúde Suplementar – garantem
ter reajustado o valor das consultas médicas acima da
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
medido pelo IBGE.
Citando dados do IBGE, o diretor executivo da
Federação argumentou ainda que 81% dos usuários
estão satisfeitos com seus planos de saúde. Será? Eu
tenho minhas dúvidas!
Existe uma sinalização de que o plano de saúde se tornou o segundo mais importante desejo do
cidadão, só abaixo do desejo da casa própria. Se há
essa aspiração, entende-se que os planos de saúde
ajudam a solucionar os problemas dos cidadãos. Sim,
não se pode negar que, de certa forma, ajudam! Mas
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tenho minhas dúvidas sobre esse patamar de satisfação apresentado.
O que eu tenho visto é gente reclamando que
paga por um serviço cada vez mais precário e mais
difícil de ser agendado. Isso para não falar em tratamentos e exames que as instituições privadas ainda
insistem em negar ao cidadão, mesmo que essenciais
à cura ou ao diagnóstico.
É preciso investigar. O lucro das operadoras não
é pequeno. Para quem tem 5% de lucro líquido já é um
ótimo negócio em qualquer país capitalista, e o segmento teve, no mínimo, 20%!
Do outro lado do cabo de guerra, o Presidente
da Associação Médica Brasileira, José Luiz do Amaral, aﬁrma que as operadoras não cumprem norma da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que prevê
reajuste periódico para honorários médicos nos contratos de trabalho. E vai além, garantindo que a obrigatoriedade do reajuste é descaradamente descumprida e que, por isso, a insatisfação dos médicos se
alastra pelo País.
Eu entendo que a mão do Estado precisa se fazer presente nessa hora. E com força, já que os médicos e operadoras de planos de saúde não entram
em acordo.
Aqui, na capital do País, a situação é ﬂagrante e
serve de espelho para todos os demais Estados. Para
se livrarem do processo aberto pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça para investigar
irregularidades, médicos e planos de saúde deram início a uma guerra de denúncias, revelando a fragilidade
dos consumidores nesse jogo de interesses.
Há médicos cobrando até R$60,00 por fora para
atender por determinados planos de saúde. E é como
eu disse: entendo a insatisfação dos médicos, mas
não é o consumidor...
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– ...que tem que pagar por esse desarranjo!
No geral, os consumidores continuam a ser punidos por meio de um boicote disfarçado, que resulta
em demora gigantesca para agendar uma consulta
usando os convênios.
Com o objetivo de criar uma proteção ao consumidor – maior prejudicado na disputa entre médicos
e operadoras –, a Agência Nacional de Saúde Suplementar pretende editar uma instrução normativa ﬁxando prazos máximos para que os conveniados tenham
acesso a consultas e procedimentos hospitalares e
ambulatoriais.
Que venha essa instrução! A norma obrigará que
os planos façam análises em suas estruturas, contra-
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tando novos proﬁssionais e renegociando valores de
honorários.
O Governo reconhece a situação de divergência.
Há uma defasagem clara e nítida no valor dos honorários médicos pagos pelos planos de saúde, mas é
preciso cuidado no debate dos reajustes, para que os
custos não sejam repassados ao consumidor.
As medidas não precisam ir contra a classe médica ou contra os planos, mas a favor dos consumidores brasileiros, que precisam dos serviços de saúde
da rede particular.
Estimam-se em 45 milhões os contratantes de
planos privados de saúde. E, da forma como está, a
situação está ruim para todos. O consumidor não pode
ser usado como objeto durante as negociações.
Fica, pois, aqui o nosso manifesto, empenhando
o desejo de que o assunto seja dirimido e o acordo
selado, para o bem de todos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Procurei cumprir o tempo regimental, dentro da tolerância,
considerando que a próxima oradora inscrita é a nossa
Presidenta Marta Suplicy, que vai ocupar a tribuna.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geovani Borges, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem, Senador
Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é para comunicar a V. Exª, que preside a sessão neste
momento, aos Srs. Senadores, às Srªs Senadoras e ao
Brasil que acabamos de aprovar, por acordo de todos
os membros participantes da Comissão de Constituição e Justiça – nós o aprovamos num entendimento
–, o relatório que dá um novo procedimento ao trâmite das medidas provisórias nesta Casa e na Câmara
dos Deputados.
E agora, com a presença da nossa Vice-Presidente, Senadora Marta Suplicy, que também participou ativamente dos debates, com a participação de
todos os membros, na unanimidade, aprovamos, nesta
manhã e começo de tarde, essa matéria importante,
que vamos entregar ao Presidente Sarney, agora, às
15 horas.
Quero convidar todos os membros da Comissão
de Constituição e Justiça. Vamos entregar ao Presidente Sarney, que, se assim entender, poderá, ainda
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na tarde de hoje, aprovar o novo trâmite das medidas
provisórias no Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Parabéns a V. Exª.
Eu queria dizer, Senadora Marta, que, antes de
V. Exª, por já ter pedido antes, falará o Senador Vital
do Rêgo. Em seguida, será V. Exª.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Era um aparte ao Senador Eunício. V. Exª me permite, Vital?
É só para dizer do brilhantismo que foi a condução dessa reunião hoje, pela manhã. Aliás, não foi hoje
pela manhã; foram semanas de condução da discussão da PEC em relação às medidas provisórias e da
composição que a CCJ conseguiu fazer.
Acredito que, pelo entendimento que tivemos
hoje – oposição e situação –, um grande progresso
foi feito nesta Casa.
Quero parabenizar o Senador Eunício Oliveira
e o Presidente desta Casa pela iniciativa, que teve
um termômetro – a insatisfação dos Senadores, nos
últimos meses e semanas, em relação ao número de
medidas provisórias e a forma como estavam sendo
deliberadas em tão pouco tempo aqui –, e também por
ter sido posto o peso da Presidência da Casa nessa
questão.
Foi um êxito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero associarme à Senadora Marta Suplicy, no comentário que
fez agora há pouco, a dois momentos importantes,
nesses primeiros meses que vivo no Senado, de que
pude participar.
Primeiro, a unicidade da proposta do Presidente Sarney, proposta a que convergiu a Casa inteira
em um ambiente de valorização do Senado. E, hoje,
a unicidade também da Comissão de Constituição e
Justiça, presidida de forma ponderada, séria e profundamente republicana pelo Senador Eunício Oliveira,
que soube, com a experiência parlamentar, com toda
a vivência, dosar idas e vindas, procurando o acordo,
o entendimento.
Vivi esses momentos na Comissão de Constituição e Justiça e posso celebrar hoje uma vitória do
Senado. Estamos agora buscando a aprovação – que
haveremos de ter, hoje ou na próxima semana, a depender unicamente do Presidente Sarney –, para que
possamos negociar com a Câmara dos Deputados um
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texto razoável, enxuto, possível – talvez não o ideal,
Sr. Presidente; não o ideal mas o possível –, dentro
de uma Casa em que o acordo e o entendimento devem prevalecer.
Eu gostaria de fazer uma menção especial ao
Senador Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça pelo descortínio que teve em adiar quando foi
preciso, em prorrogar, em chamar, em convocar, em
aglutinar interesses difusos para uma convergência
que é o novo texto da PEC, cujo primeiro signatário é
o Presidente José Sarney.
De parabéns a Casa!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR.) – Quero cumprimentar o Senador Eunício, Presidente da CCJ, também a Senadora Marta e o Senador
Vital do Rêgo, que também compõem aquela Comissão.
Eu também tenho a honra de participar dela.
Acho que o Senado deu um grande passo, porque realmente estamos aqui, há muitos anos, tanto
na Câmara quanto no Senado, mas especialmente no
Senado, a reclamar da forma de encaminhamento, do
rito de tramitação das medidas provisórias, e somente
agora conseguimos esse entendimento. Espero realmente que tenhamos a votação rápida em plenário.
Agora, com muito prazer, concedo a palavra à
Senadora Marta Suplicy, como oradora inscrita, por
permuta com o Senador Wellington Dias.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mozarildo.
Esta semana demos as boas-vindas a mais de
quatro mil prefeitos de todo o Brasil que integraram a
Marcha em Defesa dos Municípios. Essa Marcha, que
ocorre anualmente, já está na 14ª edição e tem desempenhado um papel fundamental para aprofundar
o diálogo necessário entre os Municípios brasileiros
e a União.
O Município é a célula fundamental do nosso tecido federativo e é essencial na administração do Estado
brasileiro e no fortalecimento da nossa democracia. A
relação da União com os Municípios é importante na
construção e, mais, na execução das principais políticas públicas que beneﬁciam a população, seja na educação básica, seja na saúde, no Bolsa Família. Tudo
depende da ação municipal para ter êxito.
Já fui prefeita e sei das responsabilidades, das
diﬁculdades associadas ao cargo. O prefeito encontrase na ponta. É ali que o cidadão reclama, é ali que as
necessidades diárias do cidadão explodem. O prefeito
é o primeiro a ser cobrado pela falta ou pelo mau funcionamento das políticas públicas do seu Município. E
não é fácil! Por outro lado, já ocupei muitos e muitos
cargos na República, mas eu diria que não tem nenhum

MAIO 2011

Maio de 2011

mais difícil e mais gratiﬁcante do que ser prefeito de
uma cidade, porque você pode fazer, você vê os resultados e você pode mudar a vida e a qualidade de
vida das pessoas. É por isso que precisamos de Municípios fortes, preparados para atender às demandas
dos seus habitantes.
É nesse sentido que me manifesto hoje, porque
estou profundamente preocupada com a situação ﬁscal dos Municípios brasileiros.
Na semana passada, apresentei dois projetos
nesta Casa. Um, que trata do Fundo de Participação
dos Municípios e outro que ataca o grave problema do
endividamento municipal.
O endividamento dos Municípios brasileiros é,
atualmente, um dos principais problemas que fragilizam as ﬁnanças municipais. A situação é extremamente
grave, pois a dívida cresce de forma explosiva, e, se
não for equacionada, ela comprometerá o futuro – ele
já está comprometido em algumas situações.
Para se ter uma ideia, em 2000, a dívida municipal,
reﬁnanciada com a União, totalizava R$18 bilhões. Em
2010, esse valor saltou para R$55,8 bilhões, ou seja,
mais de duas vezes o endividamento inicial. Além disso,
nesses dez anos, os pagamentos dos Municípios para
a União somaram R$24 bilhões, também maior que o
valor inicial da dívida. Então, paga-se, paga-se, pagase! São Paulo, por exemplo, paga um teto de 13%, mas
a dívida é muito maior do que quando ela foi feita, ou
se não tivesse sido feito nenhum pagamento.
É importante reconhecer que o reﬁnanciamento
pactuado no passado beneﬁciou as ﬁnanças dos Municípios. Temos que dizer que isso foi bom. Esse reﬁnanciamento foi feito na época do Fernando Henrique. Foi
correto, foi algo que tinha que ser feito, pois permitiu
uma melhora no seu ﬂuxo de caixa e o alongamento
do prazo da dívida. E as condições também, na época,
eram as possíveis para a União. Era muito difícil naquela época. Foram os dois últimos anos, se não me
falha a memória, do Presidente Fernando Henrique.
Eram condições diﬁcílimas na econômica brasileira. O
Brasil estava saindo da crise cambial de 1999.
Foram estipuladas algumas salvaguardas que
protegeram os orçamentos municipais, como o limite
dos encargos ﬁnanceiros a 13%. Aliás, esses 13% foram para os Estados, mas só a cidade de São Paulo
foi colocada na categoria de 13%. Nenhum Estado
poderia pagar mais do que 13%, se não tornaria a situação completamente impossível, não administrada,
de impossível administração.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senadora, quando oportuno, eu gostaria de um aparte.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pois
não, Senador Vital!
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O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Permita-me, Senadora Marta Suplicy, vê-la não como aquela
guerreira paulistana; não como aquela valorosa Prefeita de São Paulo, a maior cidade da América Latina;
não como aquela Liderança que emerge das urnas
com apoio de uma capital tão próxima às coisas da
minha Paraíba e do meu Nordeste, como São Paulo.
Mas eu a vejo, hoje, de forma diferente, Senadora; eu
a vejo como uma Líder nacional, quando discute um
tema dessa natureza. E V. Exª o discute partindo da
consciência de uma prefeita, partindo da valorização
do cargo de mandatária municipal, que V. Exª tão bem
assumiu e honrou. V. Exª traz, no momento da Marcha
dos Prefeitos a Brasília, o nosso calcanhar de aquiles,
talvez a dura realidade em que vivem os Municípios
brasileiros. E aí, Senadora Marta, permita-me falar,
com conhecimento de causa, dos Municípios lá da
longínqua Paraíba, do interior do Nordeste do Brasil,
onde não há ICMS, não há um FPM, nada, ridículo!
Não há IPI, não há, Presidente, nenhuma outra fonte
de renda, a não ser as transferências constitucionais
e aquela divisão do bolo tributário. Cada vez mais, a
União concentra, concentra, concentra recursos, empobrecendo esses Municípios. V. Exª se alia ao grito
dos prefeitos, V. Exª se alia à agonia dos prefeitos, V.
Exª se alia a tantos quantos estão aqui em Brasília
para esperar deste Congresso uma posição ﬁrme,
forte, em defesa daqueles Municípios que são efetivamente a célula maior, a célula mater, a célula mãe de
um princípio de pacto federativo e republicano. Meus
parabéns por esse pronunciamento. Eu estava saindo,
quando voltei para te apartear, em nome de Campina
Grande, em nome da Paraíba e de todos aqueles que
hoje estão pesarosos como eu pela falência dos Municípios brasileiros.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigada pelo aparte, Senador Vital.
Realmente, é difícil! Tive ocasião de visitar alguns
Municípios do Norte e do Nordeste e de ver a diﬁculdade de receita orçamentária, mas também as grandes
capitais. São Paulo é o exemplo demais duro, de ter
que pagar 13%. É muito alto. Entendo. Isso foi feito num
momento difícil. Não vou aqui entrar nos detalhes da
dívida, que é mais complicada do que só o que falei,
porque houve adendos assinados pelo Fernando Henrique e pelo ex-Prefeito, falecido, Pitta, que tornaram a
situação de São Paulo pior do que a de qualquer outra
cidade brasileira, principalmente porque tudo o que
era mais difícil era equiparado a Estado; e, na hora de
pagar, era equiparado a Município.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senadora, V. Exª concede um aparte ao Senador Jayme
Campos?
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A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não!
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Quero
cumprimentar V. Exª pelo tema que traz hoje à tribuna
nesta tarde. De fato, é imperativo discutirmos o novo
pacto federativo para o Brasil. Lamentavelmente, V. Exª
está falando aqui da diﬁculdade que os Municípios estão
vivenciando diante da escassez de recursos. Eu tive
a primazia, Senadora Marta, de ser Prefeito da minha
cidade por três mandatos; por catorze anos, fui Prefeito
de Várzea Grande, a segunda maior cidade do Mato
Grosso. Lamentavelmente, as diﬁculdades aumentaram sobremaneira nesses últimos tempos. Primeiro,
porque aumentaram as atribuições do Município, e os
recursos não acompanharam essa demanda, naturalmente – os serviços sociais que o Governo Federal tem
que transferir aos Municípios. Só vejo um aspecto para
melhorar: se o Governo discutir uma nova distribuição
dos recursos, um novo pacto federativo e, sobretudo,
também buscar a rolagem das dívidas. Fui Governador,
Senadora Marta, e, naquela oportunidade, quando rolamos a dívida... A senhora disse aqui que o Fernando
Henrique fez um avanço, buscando a rolagem da dívida
dos Estados e dos Municípios, mas não foi o suﬁciente.
Para a senhora ter uma noção, nos últimos tempos,
Mato Grosso pagava 20% das suas receitas correntes
líquidas para quitar parte, naturalmente, do seu endividamento. Já se passaram seis, oito, dez anos, e essa
dívida, em vez de diminuir, cresceu, Senadora Marta.
Eu não estou entendendo essa matemática. Geralmente, você paga e diminui a dívida que você tem diante
do seu credor. Mas há uma inversão: parece-me que
você paga, paga, e a dívida continua crescendo. Mato
Grosso fez uma rolagem por vinte anos, e foi feito um
trabalho lá considerável, muito exitoso por sinal, por
trinta anos. E não se paga a dívida! Acho que V. Exª,
que foi Prefeita de São Paulo, Ministra e, sobretudo, é
uma valorosa e extraordinária Senadora também tem
que ajudar a encabeçar um grande movimento aqui,
para fazermos com que o Governo Federal se sensibilize e faça uma nova reforma tributária, discuta um
novo pacto federativo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ...porque, nos próximos três, quatro, cinco anos, uma grande
parcela dos Municípios brasileiros estará literalmente
falida, quebrada, pronta para fechar as portas das prefeituras e para vir entregar as chaves no Palácio do
Planalto. Portanto, quero cumprimentar V. Exª. As suas
observações são extremamente pertinentes. Acima de
tudo, é imperativo que façamos um grande movimen-
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to na defesa dos Municípios brasileiros. Parabéns a V.
Exª, Senadora!
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigada pela intervenção. Percebo que, pelo calor
delas, este é um tema realmente importante. Lembra
um pouco o BNH.
Quando eu era Prefeita de São Paulo, as pessoas
já tinham pago três vezes o mesmo apartamento, e a
dívida era maior do que antes. Tivemos que fazer um
acerto aqui em Brasília, para que se desse quitação
às pessoas que não conseguiam saudar a dívida. Mas
as prefeituras não estão muito longe disso.
De qualquer forma, quero aqui dizer que acho
que temos que respeitar o contrato com a União, mas
não podemos deixar que o endividamento municipal
se agrave ainda mais e que seja impossível pagá-lo
até 2030. Temos que repensar como fazer. Não não
pagar, como na questão do BNH, porque seria muito
difícil para a União poder chegar a esse ponto e prescindir do pagamento, porque, aﬁnal, devemos, apesar
de já termos pago tanto.
Mas tem-se que pensar em outra forma. É preciso, então, readequar as condições ﬁnanceiras desse
contrato. O projeto que apresentei, Senador, vai nessa direção.
Atualmente, a situação econômica é outra, muito melhor que a da época em que o reﬁnanciamento
foi feito. Considerando isso, proponho que o reﬁnanciamento passe a ser baseado em IPCA mais 6% de
juros reais ao ano, o que é condizente com a atual realidade ﬁnanceira do País. Vale dizer que o BNDES,
hoje, concede crédito a custos similares e que 23%
da dívida mobiliária pública são compostos por título
do Tesouro Nacional que prevê os mesmos encargos
ﬁnanceiros que defendo.
Essas novas condições permitirão o reenquadramento da dívida municipal no limite legal acordado de
120% da receita corrente líquida. Isso tem de ocorrer
até 2016, pois caso não seja possível cumprir o limite,
os Municípios perderão o direito de obter ﬁnanciamentos e de receber transferências voluntárias da União.
Aí, vai virar uma situação mais do que irremediável se
não tomarmos as providências agora.
Eu gostaria, também, de reforçar a importância do
conjunto de ações anunciadas ontem pela Presidenta
Dilma, em seu encontro com os prefeitos brasileiros.
Entre as primeiras medidas anunciadas nesta terçafeira, está a liberação de R$750 milhões destinados aos
Municípios para compra de equipamentos e ﬁnalização
de obras em andamento. Na saúde, estão em pauta a
regulamentação da Emenda nº 29, que estabelece um
percentual mínimo de repasses da União aos Municí-
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pios para aplicação na saúde, e a liberação de R$10
bilhões do Governo Federal para a área.
A Presidenta também anunciou a extensão dos
benefícios do PAC ao saneamento aos Municípios com
menos de 50 mil habitantes, e aproveitou o encontro
para enviar ao Congresso Nacional medida provisória
que garante o custeio de creches construídas com recursos do PAC – tendo sido Prefeita, tenho a consciência de que não adianta somente fazer a creche, porque
mais caro do que fazê-la, o senhor foi Prefeito e sabe
disso, é, depois, mantê-la, e o mesmo ocorre em relação a hospitais –, desde o início de suas atividades,
desde quando foi construída a creche, até o início do
recebimento dos recursos do Fundeb. Isso ocorre por
uma discrepância de forma de pagamento.
Essas são ações que, sem dúvida, materializam
a importância da pauta municipalista neste Governo.
Sou Senadora por São Paulo e sei que meu Município concentra grande parte do problema de que aqui
tratei, mas, e conforme a exposição dos Senadores a
quem dei aparte, sei que existem pelo menos três mil
Municípios onde o endividamento, Senador Mozarildo,
de longo prazo com a União e outros credores é uma
dura realidade.
Nesse sentido, conclamo os demais para nos
unirmos e buscarmos uma solução deﬁnitiva para
esse grave problema. O Ministro Mantega já manifestou sensibilidade, reconhecendo a necessidade de se
criar uma saída para esse impasse do endividamento
municipal, e também acredito que temos o apoio da
Presidenta Dilma nesse sentido.
Eu conto com a aprovação dos nobres Parlamentares, que saberão entender a importância social
desses dois projetos, pois são milhões os brasileiros
atendidos e beneﬁciados por essas medidas.
Muito obrigada pela tolerância, Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste momento, para uma
comunicação inadiável, por cinco minutos, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, na
tarde de hoje, a Câmara dos Deputados realizará debate e votação muito importante a respeito do Código
Florestal brasileiro.
Eu gostaria de assinalar, hoje, a contribuição de
grandes cientistas brasileiros para esse debate, até
porque o Senado Federal terá, em seguida à votação
realizada na Câmara, a responsabilidade de examinar
em profundidade o Código Florestal.
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Sobre esse assunto, é interessante, e eu gostaria
de informar a todos, que a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, SBPC, e a Academia Brasileira
de Ciências colocaram a contribuição em 122 páginas,
no seu site, sobre o tema: “O Código Florestal e a Ciência: contribuições para o diálogo”, que representa
o resultado de inúmeros encontros que a SBPC e a
ABC realizaram com grandes cientistas brasileiros.
Dentre esses está o professor Aziz Ab’Sáber, geógrafo
e grande cientista brasileiro da Universidade de São
Paulo, que, inclusive, enviou-me um texto do qual eu
gostaria de assinalar, dada a sua importância, alguns
dos trechos principais:
Do Código Florestal para o Código da
Biodiversidade
Em face do gigantismo do território e da
situação real em que se encontram os seis
macrobiomas – Amazônia Brasileira, Brasil
Tropical Atlântico, Cerrados do Brasil Central,
Planalto das Araucárias e Pradarias Mistas
do Brasil Subtropical – e de seus numerosos
minibiomas, faixas de transição e contato e
relictos de ecossistemas, qualquer tentativa
de mudança no Código Florestal tem de ser
conduzida por pessoas competentes e bioeticamente sensíveis.
Um pouco mais adiante, nesse documento cuja
íntegra peço seja transcrita nesta tarde, Sr. Presidente, regimentalmente, diz assim o professor Aziz
Ab’Sáber:
Nas mudanças que se pretende fazer
para o atual Código Florestal existem alguns
tópicos extremamente criticáveis. Ao se discutir
o tamanho de propriedades familiares, deﬁniram-se as mesmas como tendo de dezenas de
hectares até 400 hectares, fato que signiﬁca
que todas as pequenas e médias propriedades
produtoras, ou parcialmente aproveitadas, até
400 hectares, poderão ser totalmente desmatadas. O fato de se considerarem desmatáveis
propriedades ditas familiares até o nível de 400
hectares é um absurdo total. Trata-se de uma
excessiva ﬂexibilização que poderá produzir
um mosaico derruidor de ﬂorestas ao longo de
rodovias, estradas, riozinhos e igarapés, um
cenário trágico para o futuro, em processo no
interior da Amazônia Brasileira. No entanto,
propriedades de 100 a 400 hectares que conservassem um razoável percentual de matas
no seu entorno poderiam receber esquemas
parecidos com o projeto Reca, na borda dos
remanescentes ﬂorestais [Reca signiﬁca Re-
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ﬂorestamento Econômico Consorciado Adensado], fato que não foi considerado nem de
passagem pelos idealizadores e relatores de
um novo Código Florestal, razão pela qual deixamos aqui, além de uma crítica que julgamos
absolutamente necessária, uma proposição
de acréscimos de atividades para pequenas
e médias propriedades familiares, lembrando
que quem faz críticas tem de elaborar propostas bem planejadas para resolver as situações
consideradas negativas. Anotamos, ainda,
que a ideia de reduzir para 15 metros faixas
de proteção de ﬂorestas beiradeiras (minibiomas ripários) tem um caráter extremamente
genérico e de duvidosa aplicabilidade. A nosso ver, não é possível limitar para a Amazônia, generalizadamente, as áreas beiradeiras
em termos de alguns metros de largura. Pelo
contrário, é necessário considerar os fatos relacionados a igarapés, riozinhos, rios e “parás”
(grandes rios.). A impressão que se tem é de
que, determinando uma largura geral para
proteção, estaríamos possibilitando desmates
no nível de...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...todos os espaços situados entre a beira
de cursos d’água até muito além, onde se situam os interﬂúvios de colinas ou encostas de
pequenas serranias amazônicas. Existe toda
uma aula a ser dada sobre essa problemática, que tende a criar cenários extremamente
caóticos em relação ao futuro, em diferentes
profundidades de tempo. Um comentário quase
ﬁnal: não se faz qualquer projeto de interesse
nacional pensando apenas em favorecer de
imediato só uma geração do presente, em
termos de especulação com espaços ecológicos – mesmo porque somos de opinião de
que devemos pensar no sucesso de todos os
grupos humanos ao longo de muito tempo, no
caso, uma questão de bioética com o futuro
–, sem pensar na grande capacidade que o
conjunto das imensas ﬂorestas zonais preservadas da Amazônia tem em relação ao clima
do Planeta Terra, assunto que preocupa todos
os pesquisadores sensíveis do mundo, gente
que espera que o Brasil faça uma proteção
integrada da maior área de vegetação ﬂorestal que ainda resta em regiões equatoriais e
subequatoriais do mundo. Será muito triste,
cultural e politicamente falando, que pessoas
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de diversas partes do mundo, ao lerem as mudanças absurdas pretendidas para o Código
Florestal brasileiro, venham a dizer que ﬁca
comprovado que o “o Brasil não tem capacidade para administrar e gerenciar a Amazônia”,
ainda que em outros países haja um interesse
permanente em adquirir, por preços irrisórios,
as madeiras do território regional amazônico.
Tristes frases que sempre vêm sendo ditas,
ao sabor de trágicos acontecimentos ocorridos em nossa principal área de vegetação
ﬂorestal, que se estende por alguns milhões
de quilômetros quadrados.
A utopia de um desenvolvimento com o
máximo de ﬂorestas em pé não pode ser eliminada por princípio em função de mudanças
radicais do Código Florestal, sendo necessário
pensar no território total de nosso País sob um
ampliado e correto Código de Biodiversidade, ou seja, um pensamento que envolva as
nossas grandes ﬂorestas (Amazônia e Matas
Tropicais Atlânticas); o domínio das caatingas
e agrestes sertanejos; ...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
... planaltos centrais com cerrados; cerradões e campestres; os planaltos de araucárias sul-brasileiros; as pradarias mistas do Rio
Grande do Sul; e os redutos e minibiomas das
costa brasileira, do Pantanal Mato-grossense e
das faixas de transição e contato (core-áreas)
de todos os domínios morfoclimáticos e ﬁtogeográﬁcos brasileiros.
Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de requerer
que seja transcrita, na íntegra, para que todos os Senadores e toda a opinião pública possam conhecê-la,
a contribuição do professor Aziz Nacib Ab’Sáber.
Recomendo a todos, também, que leiam a contribuição tão signiﬁcativa da SBPC.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
DO CÓDIGO FLORESTAL PARA O
CÓDIGO DA BIODIVERSIDADE
Em face do gigantismo do território e da
situação real em que se encontram os seis
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macrobiomas – Amazônia Brasileira, Brasil
Tropical Atlântico, Cerrados do Brasil Central,
Planalto das Araucárias, e Pradarias Mistas
do Brasil Subtropical e, de seus numerosos
minibiomas, faixas de transição e contato e
relictos de ecossistemas, qualquer tentativa
de mudança no “Código Florestal” tem que
ser conduzida por pessoas competentes e
bioeticamente sensíveis. Pressionar por uma
liberação ampla dos processos de desmatamento signiﬁca desconhecer a progressividade
de cenários bióticos, a diferentes espaços dos
tempos futuros. Favorecendo de modo simplório e ignorante os desejos patrimoniais de classes sociais que só pensam em seus interesses
pessoais, no contexto de um país dotado de
grandes desigualdades sociais. Cidadãos de
classe social privilegiada, que nada entendem
de previsão de impactos. Não tem qualquer
ética com a natureza. Não buscam encontrar
modelos técnico-cientíﬁcos adequados para
a recuperação de áreas degradadas, seja na
Amazônia, seja no Brasil Tropical Atlântico, ou
alhures. Pessoas para as quais exigir a adoção de atividades agrárias “ecologicamente
autossustentadas” é uma mania de cientistas
irrealistas.
Por muitas razões, se houvesse um movimento para aprimorar o atual Código Florestal, teria que envolver o sentido mais amplo de
um Código de Biodiversidades, levando em
conta o complexo mosaico vegetacional de
nosso território. Remetemos essa ideia para
Brasília, e recebemos em resposta que essa
era uma ideia boa mas complexa e inoportuna
(...). Entrementes, agora outras personalidades trabalham por mudanças estapafúrdias
e arrasadoras no chamado Código Florestal.
Razão pela qual ousamos criticar aqueles que
insistem em argumentos genéricos e perigosos
para o futuro do País. Sendo necessário, mais
do que nunca, evitar que gente de outras terras, sobretudo de países hegemônicos, venha
a dizer que ﬁca comprovado que o Brasil não
tem competência para dirigir a Amazônia (...).
Ou seja, os revisores do atual Código Florestal
não teriam competência para dirigir o todo territorial do Brasil. Que tristeza, gente minha!
O primeiro grande erro dos que no momento lideram a revisão do Código Florestal
brasileiro – a favor de classes sociais privilegiadas – diz respeito à chamada estadualização
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dos fatos ecológicos de seu território especíﬁco. Sem lembrar que as delicadíssimas questões referentes à progressividade do desmatamento exigem ações conjuntas dos órgãos
federais especíﬁcos, em conjunto com órgãos
estaduais similares, uma Polícia Federal rural,
e o Exército brasileiro. Tudo conectado ainda
com autoridades municipais, que têm muito a
aprender com um Código novo que envolve todos os macrobiomas do País, e os minibiomas
que os pontilham, com especial atenção para
as faixas litorâneas, faixas de contato entre as
áreas nucleares de cada domínio morfoclimático e ﬁtogeográﬁco do território. Para pessoas
inteligentes, capazes de prever impactos, a diferentes tempos do futuro, ﬁca claro que ao invés
da “estadualização”, é absolutamente necessário focar para o zoneamento físico e ecológico
de todos os domínios de natureza do País. A
saber, as duas principais faixas de Florestas
Tropicais Brasileiras: a azonal amazônica e a
azonal das matas atlânticas, acrescentando
estudos indispensáveis sobre o domínio dos
cerrados, cerradões e campestres: a complexa
região semiárida dos sertões nordestinos: os
planaltos de araucárias e as pradarias mistas
do Rio Grande do Sul, além de nosso litoral e
o Pantanal Mato-Grossense.
Seria preciso lembrar ao honrado relator
Aldo Rebelo, que a meu ver é bastante neóﬁto
em matéria de questões ecológicas, espaciais
e em futurologia – que atualmente na Amazônia brasileira predomina um verdadeiro exército
paralelo de fazendeiros que em sua área de
atuação tem mais força do que governadores
e prefeitos. O que se viu em Marabá, com a
passagem das tropas de fazendeiros, passando pela Avenida da Transamazônica, deveria
ser conhecido pelos congressistas de Brasília,
e diferentes membros do Executivo. De cada
uma das fazendas regionais passava um grupo
de cinquenta a sessenta camaradas, tendo à
frente em cavalos nobres, o dono da fazenda
e sua esposa, e os ﬁlhos em cavalos lindos. E,
os grupos iam passando separados entre si,
por alguns minutos. E, alguém a pé, como se
fosse um comandante, controlava a passagem
da cavalgada dos fazendeiros.
Ninguém da boa e importante cidade de
Marabá saiu para observar a coluna amedrontadora dos fazendeiros. Somente dois bicicletistas meninos, deixaram as bicicletas na beira
da calçada olhando silentes a passagem das
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tropas. Nenhum jornal do Pará, ou alhures,
noticiou a ocorrência amedrontadora. Alguns
de nós não pudemos atravessar a ponte para
participar de um evento cultural.
Será certamente, apoiados por fatos
como esse, que alguns proprietários de terras amazônicas deram sua mensagem, nos
termos de que “a propriedade é minha e eu
faço com ela o que eu quiser, como quiser e
quando quiser”. Mas ninguém esclarece como
conquistaram seus imensos espaços inicialmente ﬂorestados. Sendo que, alguns outros,
vivendo em diferentes áreas do centro-sul
brasileiro, quando perguntados sobre como
enriqueceram tanto, esclarecem que foi com
os “seus negócios na Amazônia” (...). Ou seja,
através de loteamentos ilegais, venda de glebas
para incautos em locais de difícil acesso, os
quais ao ﬁm de um certo tempo, são liberados
para madeireiros contumazes. E, o fato mais
infeliz é que ninguém procura novos conhecimentos para reutilizar terras degradadas. Ou
exigir dos governantes tecnologias adequadas para revitalizar os solos que perderam
nutrientes e argilas, tornando-se dominadas
por areias ﬁnas (siltização).
Entre os muitos aspectos caóticos, derivados de alguns argumentos dos revisores do
Código, destaca-se a frase que diz que se deve
proteger a vegetação até sete metros e meio
do rio. Uma redução de um fato que por si já
estava muito errado, porém agora está reduzido genericamente a quase nada em relação
aos grandes rios do País. Imagine-se que para
o rio Amazonas, a exigência protetora fosse
apenas sete metros, enquanto para a grande
maioria dos ribeirões e córregos também fosse
aplicada a mesma exigência. Trata-se de desconhecimento entristecedor sobre a ordem de
grandeza das redes hidrográﬁcas do território
intertropical brasileiro. Na linguagem amazônica tradicional, o próprio povo já reconheceu
fatos referentes à tipologia dos rios regionais.
Para eles, ali existem, em ordem crescente:
igarapés, riozinhos, rios e parás. Uma última
divisão lógica e pragmática, que é aceita por
todos os que conhecem a realidade da rede
ﬂuvial amazônica.
Por desconhecer tais fatos os relatores
da revisão aplicam o espaço de sete metros da
beira de todos os cursos d’água ﬂuviais sem
mesmo ter ido lá. para conhecer o fantástico
mosaico de rios do território regional.

522

15264

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas o pior é que as novas exigências do
Código Florestal proposto têm um caráter de
liberação excessiva e abusiva.
Fala-se em sete metros e meio das ﬂorestas beiradeiras (ripário-biomas), e, depois
em preservação da vegetação de eventuais
e distantes cimeiras. Não podendo imaginar
quanto espaço ﬁca liberado para qualquer
tipo de ocupação. Lamentável em termos de
planejamento regional, de espaços rurais e
silvestres. Lamentável em termos de generalizações forçadas por grupos de interesse
(alguns ruralistas).
Já se poderia prever que um dia os interessados em terras amazônicas iriam pressionar de novo pela modiﬁcação do percentual a
ser preservado em cada uma das propriedades
de terras na Amazônia. O argumento simplista merece uma crítica decisiva e radical. Para
eles, se em regiões do centro-sul brasileiro a
taxa de proteção interna da vegetação ﬂorestal é de 20%, porque na Amazônia a lei exige
80%. Mas ninguém tem a coragem de analisar
o que aconteceu nos espaços ecológicos de
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Minas
Gerais com o percentual de 20%. Nos planaltos interiores de São Paulo a somatória dos
desmatamentos atingiu cenários de generalizada derruição.
Nessas importantes áreas, dominadas
por ﬂorestas e redutos de cerrados e campestres, somente o tombamento integrado da Serra
do Mar, envolvendo as matas atlânticas, os solos e as aguadas da notável escarpa, foi capaz
de resguardar os ecossistemas orográﬁcos da
acidentada região. O restante, nos “mares de
morros”, colinas e várzeas do Médio Paraíba
e do Planalto Paulistano, e pró-parte da Serra
da Mantiqueira, sofreram uma derruição deplorável. É o que alguém no Brasil – falando de
gente inteligente e bioética – não quer que se
repita na Amazônia Brasileira, em um espaço
de 4.200.000 km2.
Os relatores do Código Florestal, falam
em que as áreas muito desmatadas e degradadas poderiam ﬁcar sujeitas a “(reﬂorestamento” por espécies homogêneas pensando em
eucalipto e pinus. Uma prova de sua grande
ignorância, pois não sabem a menor diferença
entre reﬂorestamento e ﬂorestamento. Esse
último, pretendido por eles, é um fato exclusivamente de interesse econômico empresarial,
que infelizmente não pretende preservar biodi-
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versidades. Sendo que, eles procuram desconhecer que para áreas muito degradadas, foi
feito um plano de (re)organização dos espaços
remanescentes, sob o enfoque de revigorar a
economia de pequenos e médios proprietários:
projeto FLORAM. Os eucaliptólogos perdem
ética e falta de previsão de impactos éticos
quando alugam espaços por trinta anos, de
incautos proprietários, preferindo áreas dotadas ainda de solos tropicais férteis, do tipo
dos oxissolos, e evitando as áreas degradadas
de morros pelados reduzidas a trilhas de pisoteio, hipsométricas, semelhantes ao protótipo
existente no Planalto do Alto Paraíba, em São
Paulo. Ao arrendar terras de bisonhos proprietários, para uso em 30 anos, e sabendo que
os donos da terra podem morrer quando se
completar o prazo. Fato que cria um grande
problema judicial para os herdeiros, sendo que
ao ﬁm de uma negociação as empresas cortam todas as árvores de eucaliptos ou pinos,
deixando miríades de troncos ﬁncados no chão
do espaço terrestre. Um cenário que impede a
posterior reutilização das terras para atividades
agrárias. Tudo isso deveria ser conhecido por
aqueles que defendem ferozmente um Código
Florestal liberalizante.
Por todas as razões somos obrigados a
criticar a persistente e repetitiva argumentação
do Deputado Aldo Rebelo, que conhecemos
há muito tempo, e de quem sempre esperávamos o melhor, no momento somos obrigados
a lembrar a ele que cada um de nós tem que
pensar na sua biograﬁa, e, sendo político, tem
que honrar a história de seus partidos. Mormente, em relação aos partidos que se dizem
de esquerda e jamais poderiam fazer projetos
totalmente dirigidos para os interesses pessoais de latifundiários.
Insistimos que em qualquer revisão do
Código Florestal vigente, deve-se enfocar as
diretrizes através das grandes regiões naturais
do Brasil, sobretudo domínios de natureza muito diferentes entre si, tais como a Amazônia,
e suas extensíssimas ﬂorestas tropicais, e o
Nordeste Seco, com seus diferentes tipos de
caatingas. Tratam-se de duas regiões opósitas
em relação à ﬁsionomia e à ecologia, assim
como em face das suas condições socioambientais. Ao tomar partido pelos grandes domínios administrados técnica e cientiﬁcamente
por órgãos do executivo federal, teríamos que
conectar instituições especíﬁcas do governo
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brasileiro com instituições estaduais similares. Existem regiões como a Amazônia que
envolve conexões com nove estados do Norte
Brasileiro. Em relação ao Brasil Tropical Atlântico os órgãos do Governo Federal – Ibama,
Iphan, Funai e Incra – teriam que manter conexões com os diversos setores similares dos
governos estaduais de norte a sul do Brasil. E
assim por diante.
Enquanto o mundo inteiro propugna para
a diminuição radical de emissão de CO2, o
projeto de reforma proposto na Câmara Federal de revisão do Código Florestal defende
um processo que signiﬁcará uma onda de desmatamento e emissões incontroláveis de gás
carbônico, fato observado por muitos críticos
em diversos trabalhos e entrevistas.
Parece ser muito difícil para pessoas não
iniciadas em cenários cartográﬁcos perceber
os efeitos de um desmatamento na Amazônia
de até 80% das propriedades rurais silvestres.
Em qualquer espaço do território amazônico,
onde poderão ser estabelecidas glebas com
desmate de até 80%, haverá um mosaico caótico de áreas desmatadas e faixas interpropriedades estreitas e mal preservadas. Lembrando
ainda que, nas propostas de revisão, propriedades de algumas dezenas de hectares até
400 hectares, teriam o direito de um desmate
total em suas terras, vejo-me na obrigação de
que a médio e longo prazo existiria um infernal caleidoscópio no espaço total de qualquer
área da Amazônia. Nesse caso, as bordas dos
restos de ﬂorestas, interglebas ﬁcarão à mercê de corte de árvores dotadas de madeiras
nobres. E além disso, a biodiversidade animal
certamente será a primeira a ser afetada, de
modo radical.
Uma cartograﬁa simbólica dos desmates, em propriedades de diferentes tamanhos,
permite uma previsão virtual do que seria a
dinâmica do cenário do desmatamento regional, antevisto à médio prazo. Baseados em
fatos reais já acontecidos no vale do Tocantins
(Pará) e nos planaltos interiores de São Paulo
e Minas Gerais.
Tem sido impossível, lamentavelmente,
entender o quadro em processo, que acontecerá na Amazônia, devido as modiﬁcações
básicas que foram dirigidas para o Código
Florestal.
O painel de derruição propiciado pelos
revisores, chega a ser assustador. Somente

Quinta-feira 12

523

15265

pessoas que entendem de espaço podem avaliar o teor da progressividade dos desmates
que se fará realizar ao longo de muitos tempos. Em um artigo meritório Marta Solomon
de Brasília, conseguiu que se publicasse no
jonal O Estado de São Paulo (22 de abril de
2011), sob o título de Código Florestal, avalia que seriam devastados ate 200 mil km2 de
mata. Levando em conta, sobretudo, as liberações excessivas das chamadas “reservas
legais”, em áreas de grandes propriedades da
Amazônia. O pior, ainda mais, é que o painel
do futuro, a diversas profundidades de tempo, é progressivo e incontrolável, sobretudo
pela desfaçatez de pessoas que se dedicam
a “negócios na Amazônia”. Há algum tempo,
um alto membro do governo falou que “a Amazônia não poderia permanecer intacta, porque
lá vivem 20 milhões de pessoas”. Como se a
sua argumentação de sorte favorecesse os
pobres e desmerecidos.
No painel crítico e progressivo do futuro,
poderia ser visto as consequências do desmate
em propriedades de diferentes tamanhos. Grandes propriedades passíveis de desmate sem
qualquer controle ou ﬁscalização, 80% de um
terreno, em qualquer propriedade do imenso
território amazônico. Próximo as grandes propriedades, as chamadas propriedades familiares, (...) ﬁcariam libertas para devastação total
de até 400 hectares. O maior absurdo do fato,
pois o desmate global em uma propriedade de
400 vezes 10.000 metros quadrados, eliminaria
até mesmo a impossibilidade de plantar espécies amazônicas nas bordas da mata, para
alimentação ou venda. É incrível que os que
pretendem revisionar um Código, não saibam
a importância de se aproveitar a umidade e a
luminosidade das bordas das ﬂorestas para
plantar açaí, pupunha, cupuaçu, bananeira e
mamões em aproveitando o efeito de borda.
Considerar que propriedades familiares de ate
400 hectares podem derruir toda a vegetação
ﬂorestal de suas terras é um dos maiores erros,
mais perigosos, da proposta feita na Revisão
do Código. Mesmo porque um espaço de 400
hectares, em qualquer parte do Brasil, pode
ser considerado uma fazenda.
Perder terra sem qualquer visão de planejamento regional, 400 vezes 10.000 metros
quadrados aqui, e, ao lado e além 80% em
espaços proprietários, envolvendo 500, 1.000
ou 10.000 vezes de 10.000 metros quadrados,
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(ou 100 vezes 10.000 metros quadrados ou
10.000 ou mais de hectares), é o grande crime
da qual propuseram em apoiar e pressionar
por um Código, feito na base de ignorâncias.
Presumindo por princípio que de longe fazem
“negócios na Amazônia Brasileira”, com venda ou revenda de espaços loteados e vendas
de toras de árvores regionais transportados
através de rios ou de caminhos para diferentes áreas da Amazônia (Breves, Santarém),
ou com algum valor agregado para o Sudeste
do Brasil ou distantes áreas do mundo (China, EUA).
No caso da Amazônia, que mais nos preocupa, machadeiros e motoserristas – acompanhados de queimadas sincopadas – o roteiro
dos desmatamentos seguiu por rodovias, ramais e sub-ramais, atingindo radicalmente as
“espinhelas de peixe” dos loteamentos feitos
em quarteirões especulativos no interior das
matas biodiversas. Lotes de cinquenta a cem
hectares, considerados pequenos na Amazônia, foram vendidos a incautos moradores
de regiões distantes. Nesse último caso, os
numerosos aquisidores, que nem mesmo puderam chegar ao sitio das terras compradas a
distancia, cederam o espaço para madeireiras
espertas e persistentes, fato que pode ser visto
e analisado em imagens de satélite na região
norte do Mato Grosso, no médio Tocantins,
na Bragantina, Acre sul-oriental, Rondônia,
Oeste-noroeste do Maranhão, e diversos outros setores da Amazônia.
Insistimos em prever que se houver um
Código que limite a reserva legal de proteção
das ﬂorestas a apenas 20% do espaço total de
cada propriedade, seja qual for o seu tamanho,
de 400 a um milhão de hectares, o arrasamento
a médio prazo será inimaginavelmente grande
e progressivo.
Uma das justiﬁcativas mais frequentes
para os que são favoráveis para a ampliação
de áreas desmatáveis, em cada propriedade
de terra ﬁrme na Amazônia, e de que, assim, haverá mais emprego para trabalhadores
amazonidas. Pouca gente lembra, entretanto,
que em numerosas fazendas e fazendinhas
da Amazônia Brasileira predomina o trabalho semi-escravo. Desde o início da ampliação das chamadas fronteiras ditas agrícolas,
predominaram o trabalho braçal periódico ou
temporário, para machadeiros, criadores de
gado, madeireiros e plantadores de eucalip-
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tos. Sendo que, nas áreas de solos melhores,
estabeleceu-se o vai e vem tradicional de trabalho no preparo da terra e plantio, em períodos limitados, e mais tarde diversas atividades
na época da colheita. Caminhoneiros ﬁzeram
penetrações exdrúxulas para atingir locais de
madeiras nobres ou transportar troncos de
árvores para serrarias ou para a retirada de
produtos das raras comodites. Agora, em espaços da soja, da cana, e muito eventualmente
do arroz, somente os capatazes mandonistas
ganham razoavelmente.
Quem procura um emprego qualquer, em
uma fazenda, ainda que temporário, sofre um
drama trágico e muito cansativo. Para chegar
à fazenda escolhida, com sua matulinha mirrada de roupas singelas, alguns caminham
por quilômetros nas estreitas trilhas das ﬂorestas, até atingir as propriedades onde conseguirão um emprego braçal. Seja o preparo
do solo para plantações; seja ampliação dos
capinzais para o gado; seja no corte de árvores para detenção de espaços ditos produtivos, seja no trabalho rápido e esgotante nas
épocas de colheitas. Quando despedidos são
obrigados a voltar para áreas de beira de estradas onde existem rústicas aldeias ou “ruas”
pseudo-comerciais.
Temos acompanhado, desde 1972, os
problemas criados por capatazes autoritários
em propriedades amazônicas, pertencentes
a pessoas ou grupos de pessoas alienígenas.
Conﬂitos dos mais diferentes tipos acontecem
entre pobres trabalhadores silvo-rurais e os
donos de propriedades dos mais diferentes
tipos. Há uma resistência permanente em face
à remuneração dos que vem de fora em face
dos minguados preços pagos aos que nasceram na própria Amazônia. Reciprocamente, o
comportamento dos proprietários em relação
aos poucos tratos de terras férteis pertencentes a reservas indígenas é catastróﬁco
e quase insolúvel. Um dia encontrei em um
aeroporto, um proprietário de uma fazenda,
que ia viajar para a Amazônia no noroeste de
Roraima, onde possuía suas terras. Pergunteilhe, qual era a relação entre seus camaradas
e os índios yanomamis da região, e a resposta infeliz veio rápida e antiética: “Para eles, é
o meu capataz que responde, erguendo seu
perigoso facão.”
Numa ocasião, ao término de uma visita
a uma fazenda dedicada à pecuária, nos pedi-
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ram que em nossa volta levássemos para uma
farmácia um camarada doente, que estava passando muito mal. Na realidade, era alguém que
contraiu uma malária radical, designada por
“terçã maligna”. Não dá para falar sobre o triste
estado do pobre trabalhador. Na distante farmácia, tomamos conhecimento que em casos
similares a única providência era um coquetel
de remédios agressivos, através dos quais, o
pobre doente “melhorava ou morria.”
Na rodovia entre rio Branco e Brasiléia
(Acre), pudemos sentir o ódio que alguns jovens tinham para o que chamavam de “paulistas”, os quais teriam comprado terras durante os trabalhos de construção da estrada. O
desmate interﬂuvial fez com que as cabeceiras de igarapés secassem; e que muitas propriedades da terra ﬁrme desmatada ﬁcassem
sem qualquer atividade produtiva. Explicação
dos acreanos: inadimplência dos proprietários alienígenas porque nunca eles quiseram
fazer uma parceria conosco, que temos muito
mais experiência sobre atividades agrárias em
nossa região. Note-se que o termo “paulista”
dizia respeito a qualquer pessoa procedente
do centro sul do Brasil. Tal como nessa imensa área, todos os migrantes são designados
por “baianos”, independentemente de onde
tenham vindo.
Aqui chegados em nossas considerações, torna-se indispensável referir-se a atividades de pequenos produtores familiares,
dotados de terras mais férteis, de dimensões
limitadas, tais como várzeas de ricos solos
ﬂuvio-aluviais ao longo do rio Amazonas, ou
de pequenas áreas da terra ﬁrme dotadas de
oxisolos oriundos da decomposição de basaltos ou diabásios [infelizmente, porém, essas
últimas áreas são bastante raras, envolvendo
em seu espaço total menos de oito mil quilômetros quadrados] do território amazônico.
Ou em um modelo localizado de plantações
em praias de estiagem do rio Acre; ou, onde
vicejam linearmente melancias, melões e algumas plantas alimentares, ou em bordas de
ﬂorestas restantes em terrenos de projetos
falidos, onde se estabeleceu o importante e
famoso projeto RECA. Houve um tempo em
que muito se falou em reservas extrativistas,
a partir do Acre de Chico Mendes, para todo
o território Amazônico. Evidentemente, houve
muito exagero nessa campanha, tão simpática quanto inviável. Mas aconteceu felizmente,
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uma proposta bem mais complexa e diversiﬁcada a qual pode ter grande aplicação a curto
e médio prazo; em muitas outras regiões da
Amazônia a qual introduzia atividades mais
lógicas e produtivas, sem de tudo eliminar o
sentido complementar do extrativismo. Tratase de um modelo pioneiro, inventado por um
ex-padre francês, de origem rural, que após
trabalhar no Paraná foi para o Acre com a ideia
de revigorar e reutilizar áreas degradadas. Após
conversar com o inteligente Bispo Don Grec,
em Rio Branco, o idealista ex-padre resolveu
fazer uma experiência extremamente válida
e quase cientíﬁca porque utilizou-se do chamado efeito de borda para iniciar plantações
com espécies amazônicas, tais como açaí e
pupunha e cupuaçu.
Seu projeto foi feito em cooperação com
amazonidas residentes na fronteira de Rondônia com o Acre, tendo seu foco inicial na
pequena cidade de Nova Califórnia.
Nenhum governo soube perceber o quanto o projeto ali instalado e desenvolvido poderia
ser útil para numerosas outras áreas de borda
de matas remanescentes. Sem falar que no
seio da ﬂoresta continuava o projeto extrativista tão caro aos companheiros do extraordinário acreano Chico Mendes. Além do que,
o chamado “reﬂorestamento” econômico concentrado e adensado (RECA), teve um caráter
didático para os cooperados que se integraram
no trabalho, produzindo espécies amazônicas
e produtos comestíveis importantes para sua
alimentação (como açaí, abacaxis, castanhas
e sobretudo mandioca). Na borda das ﬂorestas,
devido a forte luminosidade e hidratação caída
das folhas e galhos poderão ser produzidos
muito mais coisas ainda, a favor dos amazonidas, tais como bananeiras e mamoeiros, e
diversas outras frutíferas. Muita coisa ainda
resta ser analisada, no famoso projeto, que
infelizmente foi muito pouco compreendido
por técnicos e governantes.
Nas mudanças que se pretendem fazer
para o atual Código Florestal existem alguns
tópicos extremamente criticáveis. Ao se discutir o tamanho de propriedades familiares
deﬁniu-se as mesmas como tendo de dezenas
de hectares até quatrocentos hectares. Fato
que signiﬁca que todas as pequenas e médias propriedades produtoras, ou parcialmente
aproveitadas, até 400 hectares poderão ser totalmente desmatadas. O fato de se considerar
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desmatável propriedades ditas familiares ate o
nível de 400 hectares é um absurdo total. Tratase de uma excessiva ﬂexibilização que poderá
produzir um mosaico destruidor de ﬂorestas
ao longo de rodovias, estradas, riozinhos e
igarapés. Um cenário trágico para o futuro, em
processo no interior da Amazônia Brasileira.
No entanto, propriedade de 100 a 400 hectares, que conservassem um razoável percentual
de matas no seu entorno, poderiam receber
esquemas parecidos com o projeto RECA, na
borda dos remanescentes ﬂorestais. Fato que
não foi considerado nem de passagem pelos
idealizadores e relatores de um novo Código
Florestal. Razão pela qual deixamos aqui além
de uma crítica que julgamos absolutamente
necessária, uma proposição de acréscimos
de atividades para pequenas e médias propriedades familiares. Lembrando que quem
faz críticas tem que elaborar propostas bem
planejadas para resolver as situações consideradas negativas.
Anotamos ainda que a ideia de reduzir
para 15 metros faixas de proteção de ﬂorestas beiradeiras (mini-biomas ripários) tem um
caráter extremamente genérico e de duvidosa aplicabilidade. A nosso ver não é possível
limitar para a Amazônia generalizadamente
as áreas beiradeiras em termos de para alguns metros de largura. Pelo contrário, é necessário considerar os fatos relacionados a
igarapés, riozinhos, rios e “parás” (grandes
rios). A impressão que se tem é de que, determinando uma largura geral para proteção,
estaríamos possibilitando desmates no nível
de todos os espaços situados entre a beira de
cursos d’água até muito além onde se situam
os interﬂúvios de colinas ou encostas de pequenas serranias amazônicas. Existe toda uma
aula a ser dada sobre essa problemática que
tende a criar cenários extremamente caóticos
em relação ao futuro a diferentes profundidades de tempo.
Um comentário quase ﬁnal: não se faz
qualquer projeto de interesse nacional pensando apenas em favorecer de imediato só uma
geração do presente, em termos de especulação com espaços ecológicos, mesmo porque
somos de opinião que devemos pensar no sucesso de todos os grupos humanos ao longo
de muitos tempos: no caso uma questão de
bioética com o futuro. Sem pensar na grande
capacidade que o conjunto das imensas ﬂo-
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restas zonais preservadas da Amazônia tem
em relação ao clima do planeta Terra; assunto
que preocupa todos os pesquisadores sensíveis do mundo. Gente que espera que o Brasil
faça uma proteção integrada da maior área de
vegetação ﬂorestal que ainda resta em regiões
equatoriais e subequatoriais do mundo. Será
muito triste, cultural e politicamente falando,
que pessoas de diversas partes do mundo
ao lerem as mudanças absurdas pretendidas
para o Código Florestal brasileiro, venham a
dizer que ﬁca comprovado que “o Brasil não
tem capacidade para administrar e gerenciar
a Amazônia”. Ainda que em outros países
haja um interesse permanente em adquirir
por preços irrisórios as madeiras do território
regional amazônico. Tristes frases que sempre
vêm sendo ditas ao sabor de trágicos acontecimentos ocorridos em nossa principal área de
vegetação ﬂorestal que se estende por alguns
milhões de quilômetros quadrados.
A utopia de um desenvolvimento com o
máximo possível de ﬂorestas em pé não pode
ser eliminada por princípio em função de mudanças radicais do Código Florestal, sendo
necessário pensar no território total de nosso
País, sob um ampliado e correto Código de
Biodiversidade. Ou seja, um pensamento que
envolva: as nossas grandes ﬂorestas (Amazônia e Matas Tropicais Atlânticas); o domínio
das caatingas e agrestes sertanejos; planaltos
centrais com cerrados, cerradões e campestres; os planaltos de araucárias sul-brasileiros,
as pradarias mistas do Rio Grande do Sul, e
os redutos e minibiomas da costa brasileira,
do Pantanal Mato-Grossense e das faixas de
transição e contato (core-áreas) de todos os
domínios morfoclimáticos e ﬁtogeográﬁcos
brasileiros.
Seria necessário que os pretensos reformuladores do Código Florestal lançassem
sobre o papel os limites de glebas de 500 a
milhares de hectares, e dentro de cada parcela das glebas colocasse indicações de 20%
correspondente às ﬂorestas ditas preservadas.
E, observando o resultado desse mapeamento
simulado, poderiam perceber que o caminho
da devastação lenta e progressiva iria criar
alguns quadros de devastação similares ao
que já aconteceu nos conﬁns das longas estradas e seus ramais, em espaços de quarteirões implantados para venda de lotes de
25 a 100 hectares, onde o arrasamento de
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matas no interior de cada quarteirão foi total
e inconsequente.
Já logo oportuno, em acréscimo ao presente trabalho, faremos importantes advertências a governantes e políticos. Não temos
dúvida nenhuma de que os três grupos de problemas que mais afetaram o futuro da natureza brasileira, dependem da pressão de alguns
ruralistas (nem todos) fanáticos por seus interesses, e pelos imobiliaristas neocapitalistas
que escolhem os pontos nodais mais caóticos
para construir prédios de todos os tipos, sem
pensar na mobilidade da população local e
sub-regional. E por último, o caso especial de
derruirão de matas entre radiais, avenidas e
rodovias, aumentando a pressão por um tipo
inusitado de “aldeia global”, como é o exemplo
fatídico que vem se esboçando entre a Granja
Viana e Alphaville. Tudo sobre o incentivo de
prefeitos ávidos por aumentar impostos, sem
pensar nas consequências de uma falta total
de planejamento equilibrado.
Aziz Nacib Ab’Sáber
São Paulo, 9 de maio de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Concedo a palavra neste instante ao Senador
Cyro Miranda, do PSDB de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria que a gente
examinasse o Regimento Interno para sabermos o que
é comunicado de urgência e o que é furar ﬁla.
Srªs e Srs. Senadores, desde o primeiro momento
quando começaram a falar da substituição do Presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, vi tudo com
muita desconﬁança.
Por quê? Porque quem vem da iniciativa privada
como eu sabe como é difícil montar um time vencedor
sob a liderança de um executivo que leva uma empresa a lucrar, só no primeiro trimestre de 2011, mais de
R$11 bilhões, 292% a mais do que no mesmo período de 2010.
Muito cá entre nós, senti cheiro de fritura nessa
história toda de substituição do Sr. Roger Agnelli e não
me convenci nem um pouco com as explicações do
Ministro Mantega.
Aliás, diga-se de passagem, o Ministro foi morno,
morno demais nas explicações quanto à inﬂação e à
Vale. Foi certinho, redondo, mais muito morno.
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O fato, Sr. Presidente, é que em time que está
ganhando bilhões não se mexe, a não ser por alguma
razão, digamos, imponderável, inconfessável.
Pois bem, agora a Revista Época, em matéria
dos jornalistas Hudson Corrêa e Leonardo Souza, traz
à tona o que provavelmente está pro trás da substituição do Sr. Roger Agnelli.
Um verdadeiro esquema de possível malversação dos R$700 milhões pagos em royalties pela Vale
ao Município de Parauapebas, no Pará, administrado
desde 2005 pelo Prefeito Darci José Lermen, do Partido dos Trabalhadores.
De acordo com investigações do Ministério Público do Pará e do Tribunal de Contas dos Municípios
do Pará, há fortes indícios de que os montantes anuais de royalties, que deveriam ter sido empregados
em infraestrutura para a população local, tomaram
outro destino.
Parauapebas, apesar do recebimento milionário
de royalties pagos pela Vale a título de compensação
pela exploração do solo, tem boa parte da população
do Município em favelas, amontoadas em morros. Nem
mesmo bairros próximos ao centro da cidade contam
com ruas asfaltadas e escoamento de esgoto.
Com um montante dessa natureza, Senador Jayme Campos, a cidade deveria ser um exemplo de administração e emprego de recursos – como foi a sua
– mas não é isso que se vê por lá, de acordo com a
matéria publicada pela revista Época.
Há um contrato misterioso, Sr. Presidente, entre
o Prefeito Lermen, do PT, e o advogado Jader Alberto
Pazinato, ﬁliado ao PR, partido igualmente da base do
Governo. Com sede em Camboriú, Santa Catarina, o
escritório do advogado ﬁcaria com R$20,00 de cada
R$100,00 depositados nos cofres da prefeitura, referentes a impostos e royalties da Vale.
Desde 2007, o advogado Jader Alberto Pazinato
já teria embolsado cerca de R$9 milhões, o que, de
acordo com o Tribunal de Contas dos Municípios do
Pará, pode ter sido feito por meio de um contrato cuja
legalidade está sendo apurada.
O advogado Jader Pazinato presta assessoria
à Associação dos Municípios Mineradores do Brasil
(AMIB). O Prefeito Lermen é o Vice-Presidente da
Associação, e o Presidente é outro petista, Anderson
Cabido.
É uma coincidência do destino, senhores, ou
um arranjo para expropriar os recursos do povo de
Parauapebas?
Os próprios moradores do Município pediram
ao Ministério Público a abertura de um inquérito para
saber onde são aplicados os royalties.
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O Presidente da Vale denunciou tudo isso à Presidente Dilma em carta datada de 14 de março.
Mas, no lugar de apurar o acontecido, o Governo
do PT preferiu retaliar Roger Agnelli de diferentes formas, a começar pela própria Presidente, que deﬂagrou
o processo de substituição.
Depois, o Planalto mandou o Ministro Guido Mantega a São Paulo convencer o Bradesco, principal sócio privado da Vale.
Paralelamente, o Prefeito Darci José Lermen, por
meio do escritório do advogado Jader Alberto Pazinato,
pressionava a Vale na Justiça para pagar R$5 bilhões
como indenização pelos royalties, valor bem acima
do pago atualmente pela mineradora.
Em seguida, o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, também passou a pressionar publicamente
a Vale a pagar o novo valor de indenização e, por meio
da Superintendência do DNPM, no Pará, abriu processo
para cassar a concessão da Vale na mina de Carajás,
com base nas multas lançadas em 2008 e 2009.
Srªs e Srs. Senadores, não quero aqui arbitrar
a contenda em relação aos valores que deveriam ser
pagos pela Vale como royalties, mas por que essa
pressão sobre o Presidente Roger Agnelli chegou a
tal ponto?
E essa relação, no mínimo, duvidosa, entre o
Prefeito de Parauapebas e o escritório do advogado
Jader Alberto Pazinato?
E os recursos que deveriam ter sido empregados na melhoria da infraestrutura da cidade, para
onde foram?
Não me julgo dono nem arauto da verdade, mas
a história toda desvelada pela revista Época é muito, muito estranha e merece ser investigada por esta
Casa.
Não tenho a menor dúvida!
Vou protocolar requerimento com pedido de informações ao Ministro Edison Lobão, ao Ministério
Público do Pará e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.
Vou protocolar também pedido de explicação junto
à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em relação
à conduta do advogado Jader Pazinato.
Entendo que o Senado tem o dever de tirar a
limpo uma história mal contada pelo Governo Federal
e que só agora começa a fazer sentido.
Como ensina um velho ditado popular: aí tem
coisa! Aí tem coisa mal-explicada!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, para uma
comunicação de Liderança, ao Senador Jayme Campos.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei rápido neste meu breve
comunicado.
O crescente déﬁcit da Previdência Social no Brasil
vem sendo alvo de preocupação de sucessivos governos ao longo dos últimos anos.
A exemplo do que ocorre no setor da Saúde, o
Estado não tem sido capaz de garantir a contento a
prestação de serviços de boa qualidade.
Em ambos os casos, a maior diﬁculdade consiste
no fato de que os investimentos destinados a essas
relevantes funções assistenciais não vêm sendo suﬁcientes para seu custeio, o que faz com que o atendimento público, tanto na saúde quanto na Previdência,
vem deteriorando-se a cada dia que passa.
Com isso, o cidadão, na maioria das vezes, não
encontra alternativa senão recorrer à assistência privada para obter atendimento digno.
E assim, paulatinamente, o Estado brasileiro vem
transferindo suas obrigações e responsabilidades básicas para as mãos da iniciativa privada.
No âmbito da saúde, há muito os planos e convênios particulares vêm servindo para salvar do caos
nosso sistema público.
A grande proliferação de empresas seguradoras
do ramo, nos últimos tempos, bem retrata esta situação.
Tanto que, para regular esse mercado, há mais de uma
década contamos com a ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar –, cujos dirigentes, para que assumam seus mandatos, submetem-se à aprovação do
Senado Federal, o que se dá por meio da Comissão de
Assuntos Sociais, a qual tenho a honra de presidir.
No que diz respeito à Previdência, Senador Alvaro Dias, os planos privados, hoje, movimentam nada
menos que 17% do nosso PIB. Ou seja, quase um
quinto da riqueza nacional se mobiliza para assegurar recursos em prol da complementação da aposentadoria do trabalhador, já que o Estado não é capaz
de garanti-la.
As entidades de previdência fechada, ou fundos
de pensão, que administram um patrimônio próximo a
R$500 bilhões, acham-se hoje reguladas pela Previc
– Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia subordinada ao Ministério da Previdência, criada por iniciativa do então Presidente Lula,
no ﬁnal de 2009.
Todavia, esse órgão, apesar de possuir conﬁguração idêntica à das agências reguladoras, com atribuições e estrutura similares, diretoria colegiada, câmara
de recursos e tudo o mais, por não ser agência, não
se submete às disposições aplicáveis a esta, fugindo
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especialmente aos ditames de austeridade da Lei nº
9.986, de 2000.
A que ponto se chegou, Senador Alvaro Dias!
Por isso, o órgão não tem autonomia: o contrato
de gestão não se faz por meio de acordo interno; a
deﬁnição do quadro funcional e o cumprimento de metas sujeitam-se a ingerências políticas; seus dirigentes
podem ser nomeados e destituídos a qualquer tempo;
e sua escolha não passa pelo crivo do Senado Federal. Ora, são dois pesos e duas medidas. Precisamos,
urgentemente, corrigir essas distorções.
Com vistas a corrigir essas distorções, protocolei, na tarde de ontem, junto à Mesa do Senado, projeto de lei complementar com o objetivo de instituir a
exigência de que os dirigentes da Previc, ou do órgão
regulador que venha a substituí-lo, tenham seus nomes aprovados pelo Senado. Nutro elevado grau de
esperança em contar com o justo apoio dos prezados
colegas para a aprovação dessa matéria, que é muito
importante.
Senador Alvaro Dias, concedo um aparte a V.
Exª, com muita honra.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Jayme Campos, apenas para cumprimentá-lo pelo
pronunciamento, já que não quero tomar seu tempo
precioso, e dizer que realmente está abordando uma
questão...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...para
a vida dos brasileiros. Aliás, nós deveríamos fazer o
debate da década: saúde, previdência, questões ligadas à qualidade de vida do povo brasileiro e que estão
relegadas a um plano secundário. Veja que os prefeitos
estão aí, em marcha, e as principais reivindicações dizem respeito a esse setor. É a Emenda nº 29, enﬁm,
são questões fundamentais. Acho que é hora de um
diagnóstico atual. Nós temos esse dever de realizar um
diagnóstico de profundidade e apresentar propostas
também para que o povo brasileiro possa acreditar na
melhoria da qualidade dos serviços públicos na área de
saúde e de previdência no País. Parabéns a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
que agradeço o aparte de V. Exª.
Estou concluindo, Sr. Presidente.
No mesmo esteio, gostaria de suscitar o debate acerca da possível transformação dessa autarquia
em agência reguladora, posto ser este, de fato, seu
papel.
Para tanto, pretendo propor a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, onde
certamente poderemos esclarecer as demandas do
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setor e contribuirmos para o aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão.
Convicto de que a ética e a transparência devem nortear a ação dos homens públicos, acredito na
consciência crítica do Parlamento em geral e de cada
um de seus membros em particular, para que a nossa
sociedade tenha instituições cada vez mais sólidas e
independentes – instituições das quais nós, políticos,
possamos orgulhar-nos; instituições eﬁcientes, numa
República em que partidos e governantes, à luz da
lei, da moral e da razão, governem pelo povo e para o
povo, acima de tudo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, meu amigo, meu irmão, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste momento, como
orador inscrito, ao Senador Walter Pinheiro.
Quero corrigir-me, porque não tinha visto a Senadora Lídice no plenário. Mas ela está antes de V. Exª.
Portanto, tem a palavra a Senadora Lídice da
Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quero usar a tribuna, para fazer alguns registros.
O primeiro deles diz respeito à próxima semana, ao dia
18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Esse é um dia em que o movimento em defesa
da criança e do adolescente no País inteiro rememora
fatos que marcaram a história do nosso País, como o
assassinato da menina Ana Célia, no Espírito Santo,
que se transformou numa data de marca nacional, de
luta dessas entidades que têm a tradição de defesa
dos direitos da criança no Brasil.
Na Bahia, há uma instituição singular, o Cedeca,
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que
tem uma atuação especíﬁca de atendimento, de atenção psicossocial às crianças vítimas de abuso sexual
e de violência e que tem uma campanha nacional de
combate ao abuso sexual e também de combate à
impunidade em mortes de crianças, adolescentes e
jovens por motivo violento.
O Cedeca, há mais de 20 anos, vem realizando
esse trabalho. Hoje, presidido pelo advogado Waldemar
de Oliveira, é uma verdadeira chama de esperança na
luta em defesa da criança e do adolescente.
Eu quero, portanto, conclamar a todos os Srs.
Senadores e Srªs Senadoras que se envolvem na defesa da criança e do adolescente para chamar-lhes a
atenção para a data de 18 de maio, na semana que
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vem, quando vamos diversas manifestações no movimento de criança e adolescente.
Esperamos contar com a presença de todos. Que
em todos os anos os Parlamentos estaduais tenham
a tradição de fazer uma sessão especial para marcar
essa data no Brasil inteiro.
Concedo um aparte à Senadora Gleisi Hoffmann.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. Primeiro eu gostaria de
parabenizá-la por trazer esse tema à tribuna. Realmente, trata-se de um tema com que a sociedade brasileira
precisa ter extrema preocupação e cuidado. Quando
fui Diretora Financeira da Itaipu Binacional, na região
de fronteira do meu Estado com o Paraguai, tivemos a
oportunidade de receber a CPI, instalada nesta Casa,
sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Na época, a Presidente da Comissão era a Senadora
Patrícia Saboya. A Comissão fez um trabalho espetacular e trouxe luz ao tema, porque ainda trabalhamos
muito com o preconceito, com o medo, com a diﬁculdade
de lidar com algo muito difícil aos seres humanos que
é exatamente essa agressão às nossas crianças, que
tem junto também a violência doméstica, a violência
nas ruas. Então, o dia 18 é um marco para que nos
lembremos sempre dessa penúria da alma humana e
possamos ter políticas públicas eﬁcientes, principalmente de comunicação, a ﬁm de que possamos trazer
luz a esse tema. Não é algo fácil de lidar. É muito difícil, mas temos que dar publicidade ao tema. Tivemos
esta semana uma reunião aqui com o grupo Dedica, de
Curitiba, da qual até a assessoria de V. Exª participou
também. Esse é um grupo que está estudando, junto
com assessorias e setores do Governo Federal, tanto
do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Justiça, alterações que também possamos fazer no nosso
Código Penal, para dar mais visibilidade à defesa da
criança e do adolescente. Então, quero parabenizar V.
Exª e dizer que pode contar comigo. Vamos fazer juntas
aquilo que pudermos fazer. Vamos unir esforços, porque, de fato, essa é uma causa que precisa de muita
força, muita presença na sociedade.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Senadora Gleisi.
Quero trazer alguns dados aqui sobre essa questão. Segundo dados do Disque 100, de maio de 2003,
data que o serviço entrou em funcionamento, até março
deste ano, foram registradas 66.982 denúncias. Nós
fazemos uma campanha para que essas denúncias
sejam efetivadas. É importante ressaltar que cada
uma das denúncias pode representar que houve uma
ou mais formas de violência praticadas contra uma ou
mais pessoas.
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O Estado da Bahia, provavelmente pela atuação
já tradicional e desenvolvida do Cedeca e de outras
organizações não governamentais na área da defesa
da criança e da adolescência, é o Estado que aparece
com o maior número de denúncias. De maio de 2003
a março de 2011, a Bahia aparece com 7.708 casos.
Logo após vem São Paulo, com 7.297, e o Rio de Janeiro, com 5.563. Por essa razão, o Comitê Nacional
de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes e a Frente Parlamentar pelos Direitos
Humanos das Crianças e Adolescentes, juntamente
com o Governo Federal e a sociedade civil brasileira,
se mobilizam para, no próximo 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, se manifestarem.
Durante o evento, que se inicia a partir de 14
horas, pessoas e entidades que contribuíram na defesa dos direitos sexuais das crianças e adolescentes
serão agraciadas com o Prêmio Neide Castanha de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Na
oportunidade, também será lançado o caderno temático Direitos Sexuais são Direitos Humanos. Na
sequência, os presentes seguirão pela Esplanada dos
Ministérios com a caravana Siga Bem Criança. Esse
trajeto se encerrará com um show às 16 horas, onde
estarão presentes cerca de 1.300 crianças e adolescentes de diversas instituições e escolas do Distrito
Federal e entorno.
Ouço o Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senadora
Lídice da Mata, quero parabenizar V. Exª pelo tema que
traz ao debate neste dia e registrar que a sociedade
brasileira tem uma grande dívida para com as nossas
crianças e os nossos adolescentes, principalmente para
com os mais pobres. Lembro muito bem, quando estava no Ministério da Previdência Social, a quantidade
de denúncias e de informação de pessoas com até 14
anos de idade trabalhando nos lares, grande parte deles sem nenhuma remuneração, apenas para receber
um prato de comida. Agora mesmo, no recenseamento
de 2010, mais de 150 mil crianças foram identiﬁcadas
nessa situação. É por isso que toda a sociedade brasileira, as suas entidades e V. Exª se engajam nessa
grande luta, sem esquecer que a Defensoria Pública,
neste 2011, tem como agenda principal a questão da
criança e do adolescente. E tiveram o privilégio de que
o nosso cartunista Ziraldo lançasse a cartilha Crianças
e Adolescentes Primeiro!, um excelente texto para
ajudar na conscientização. Portanto, quero parabenizar V. Exª e dizer que seu pronunciamento enriquece
o nosso Congresso Nacional.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Os dados de 2010, Senador Pimentel, mostram 12.487
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casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo dados do Disque 100, que é um serviço
de acolhimento de denúncias. Neste ano, apenas no
primeiro trimestre foram registrados 4.205 casos, e a
maioria das vítimas são do sexo feminino. Os dados
referentes ao período de janeiro e fevereiro de 2011 demonstram que o maior número de vítimas de violência
sexual são do sexo feminino, representando 78% das
vítimas. Quando comparado com outros tipos de violência, como negligência e violência física ou psicológica,
esses números praticamente se equivalem entre sexo
masculino e sexo feminino. Quando comparado com
as mais variadas formas de violência sexual, praticadas contra crianças e adolescentes, o sexo feminino
ainda corresponde à maioria das vítimas: exploração
sexual, 80%; tráﬁco de crianças e adolescentes, 67%;
abuso sexual, 77%; e pornograﬁa, 69%.
Portanto, Sr. Presidente, teremos oportunidade,
no próximo dia 18 de maio, de tratar com mais detalhes sobre esse assunto, mas quero deixar este alerta
ao Senado Federal, da necessidade de voltarmos as
nossas atenções à defesa dessa população extremamente vulnerável do nosso País, que são as crianças
e adolescentes em situação de risco social e, no caso,
vítimas de violência sexual.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani
Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges Bloco/
PMDB – AP) – Convidamos para a tribuna o Senador
Walter Pinheiro, como orador inscrito. Em seguida, o
Senador Ricardo Ferraço, pela Liderança do PMDB.
V. Exª dispõe de 10 minutos, na forma regimental.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia muito
especial para milhares de prefeitos do Brasil inteiro.
Eu diria que o dia de hoje é especial como desdobramento do que ocorreu ontem e como esforço acumulado desses 14 anos, meu caro Moka, de marcha,
de batalha e até de um reconhecimento por parte de
todos, tanto na esfera federal – no Executivo, no Parlamento – do que signiﬁca a tarefa municipal.
Creio que esse seja um debate extremamente
consolidado, meu caro Pimentel, no que diz respeito
à tese do desenvolvimento local, que se associa a um
empreendimento que todos nós trabalhamos ao longo
das nossas vidas para conceber como um esforço do
municipalismo. É pouco, na minha opinião, encerrar
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no municipalismo as questões institucionais, como se
o desenvolvimento local, o enfrentamento dos problemas locais, pudesse aguardar talvez a benevolência,
a boa vontade do gestor do Estado. Em muitos casos,
o Estado tem uma força brutal sobre os Municípios,
principalmente se analisarmos a situação dos Municípios nordestinos, assim como a União a partir dessa
divisão do bolo.
Quero falar do dia de hoje como um dia magnânimo, porque a gente pode contabilizar efetivamente os
feitos ocorridos ontem à noite, não como um esforço
hercúleo ou uma tentativa de frear a Marcha. Eu diria
até numa tentativa de ir ao encontro da Marcha. A antecipação da participação da Presidenta da República
naquele ato, que estava prevista para a quinta; portanto,
chegando na terça e, ao mesmo tempo, respondendo
a questões centrais.
Ainda temos temas, eu diria, dos mais complicados para tratarmos, e que nós deveremos tratar:
temas como a Emenda nº 29, essa repactuação dos
recursos da saúde – é fundamental que a gente trate
isso. Ninguém faz assistência de saúde sem levar em
conta a capilaridade. É no Município em que o cidadão
mora, é ali onde as coisas se processam. No debate
envolvendo os royalties do petróleo e particularmente
o pré-sal, eu tenho defendido peremptoriamente essa
questão, a partir do entendimento de que não pode ser
dado a esse ou àquele local a primazia da riqueza do
subsolo brasileiro.
Reconheço que, em Estados onde a base de
exploração é até maior, pode-se ter também um apreço maior pela estrutura. Mas as pesquisas que nos
ajudaram a descobrir o pré-sal foram produzidas a
partir, exatamente, do esforço de um recurso público
utilizado, de todo o País. Portanto, recursos do Piauí,
da Bahia, do lado sul, do Centro-Oeste, do norte. Pouco importa. Então, esse foi um esforço nacional, e o
resultado do esforço nacional tem de ser distribuído
nacionalmente.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou conceder.
Acho que esse é o esforço importante para que
a gente possa tocar...
Por isso, meu caro Ferraço, Brasília está sendo
palco do que nós poderíamos chamar desta grande
caminhada, da 14ª Marcha de Prefeitos, chefes das
municipalidades, que não estão só. Os vereadores os
acompanham também. Vi aqui alguém dizer – não me
lembro quem – da importância do cargo de prefeito.
É duro. Quem já disputou eleição para vereador sabe
o que é uma eleição. Vou dizer sem medo de errar: é
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mais difícil disputar eleição para vereador do que para
o Senado, porque é eleição mais próxima, eleição ali,
junto. Portanto, estão aqui os prefeitos, os vereadores,
a nossa base de representação local.
Pela importância do evento, meu caro Ferraço,
e pela multiplicidade inclusive da sua representação,
essa Marcha de forma, eu diria, suprapartidária, poderia
tranquilamente ser tratada sem apelos demagógicos,
para não ﬁcar nessa vã tentativa de, a cada dois anos,
alguém classiﬁcar a Marcha como que de interesse eleitoral. Vamos compreendê-la como natural. O problema
é o nosso calendário eleitoral, que tem eleição de dois
em dois anos! A Marcha tem de acontecer todo ano. A
gestão municipal se processa todos os dias.
Ontem isso foi verbalizado, meu caro Ferraço,
até por uma liderança da oposição, meu companheiro
de Câmara Federal e, hoje, de Senado, nobre Senador Aécio, que se confundiu nos números e cometeu
um erro histórico, de debitar na conta do Presidente
Lula a redução da transferência dos recursos para os
Municípios.
Para comprovar essa injustiça, buscamos no site
do Tesouro Nacional o total de transferências federais
para o Estado da Bahia nos meses de janeiro de 2001
– portanto o penúltimo ano do governo FHC, quando
eu era inclusive Líder do meu Partido na Câmara dos
Deputados – a janeiro de 2009, penúltimo ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A escolha dos meses foi
proposital, distantes do calendário eleitoral, para evitar,
inclusive, que pudessem servir a falsas ilações, como,
por exemplo, a de que tal liberação esteve sujeita ao
favorecimento de eventuais candidaturas.
Vou dar um aparte a V. Exª, meu caro Senador
Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Walter Pinheiro, desejo associar-me a V. Exª
na manifestação de acolhimento, com muito respeito
à nossa 14ª Marcha dos Prefeitos e Vereadores. Falo
com muito carinho não apenas dos prefeitos, mas dos
vereadores, porque comecei a minha jornada política
como vereador em 1982. Portanto, não sei o quanto
é difícil ser vereador por ouvir falar, mas por exercício
próprio, por ter iniciado a minha jornada em Cachoeiro de Itapemirim em 1982 – é verdade, já faz muitos
anos. Comecei como vereador e falo com muito carinho dos nossos prefeitos e dos nossos vereadores que
anualmente fazem a sua marcha. Quero aqui trazer o
meu depoimento e a minha reﬂexão, porque venho de
um Estado que recentemente se tornou produtor de
petróleo. Nos últimos 40 anos, o meu Estado, Espírito
Santo, produziu em média 16 mil barris de petróleo. É
verdade que, com o esforço da Petrobras, é verdade
que com o esforço do Brasil, é verdade que, com o ta-
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lento da Petrobras e dos seus parceiros, nós ampliamos
muito a possibilidade, a perspectiva e a realidade da
extração de petróleo em meu Estado. Acho que nós
precisamos ter muito equilíbrio e muito cuidado com
essa matéria. Nós estamos na Casa que tem o dever
de zelar pela união nacional. Estamos na Casa que tem
o dever, julgo eu, com toda a modéstia, de trabalhar
a solidariedade federativa. Portanto, esse debate com
relação aos royalties nós vamos ter que aprofundar,
porque acho eu, como capixaba, que os Estados produtores devem, sim, perder alguma coisa, mas não
no formato como estão prevendo, porque isso vai desorganizar muito os Estados produtores de petróleo,
e é preciso considerar os dados da Petrobras: apenas
4% das perspectivas de petróleo estão identiﬁcadas
no Brasil. Daqui a pouco será na Bahia, em Goiás, no
Piauí que encontrarão petróleo. Então, é necessário
que façamos um debate muito equilibrado e muito justo
para não desorganizarmos o pacto federativo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Por isso, meu caro Senador Ferraço, nós optamos inclusive por não tratar essa matéria somente à luz do
veto. Queremos discutir o projeto que está na Câmara,
fazer um debate amiúde, entender as proezas e as diﬁculdades e ajustar uma proposta a essa que é uma
das questões tidas como a galinha dos ovos de ouro;
portanto, buscar esses recursos.
Mas deixem-me continuar. Para termos uma ideia
do que aconteceu nesse período, vou fornecer um
dado que vai ao encontro do que nós estamos discutindo aqui.
Falava eu dessa questão das transferências federais. Pois bem, em janeiro de 2001, as transferências
federais para a Bahia e seus mais de quatrocentos
municípios – 417, para sermos precisos – somaram
exatos R$183.255.630,76, quase R$184 milhões. Oito
anos depois, essas mesmas transferências atingiram
a quantia de R$447.843.934,78. Isso é quase uma vez
e meia maior. O aumento das transferências no governo Lula naquele mês de janeiro, dois anos antes das
eleições, foi 144% maior do que as transferências do
governo de Fernando Henrique, meu caro Pimentel.
Portanto, não procede a aﬁrmação do meu nobre
colega Senador Aécio, que era Deputado e Presidente
da Câmara dos Deputados nessa época, de que as
transferências federais para estados e municípios caíram 27% no último ano do governo. Nesse sentido, é
importante lembrar o que aconteceu no último ano do
governo de Fernando Henrique. Ele fala de 27% para
19%, o que não passa de mais uma falsa acusação
contra governos do PT.
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O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Walter, V. Exª me permite um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou lhe dar a palavra, Senador Pimentel.
A insatisfação dos prefeitos com o governo federal é, em grande medida, fruto da partição desse bolo,
da reforma tributária, desse embate que é importante
fazer – isso é fundamental.
Durante o encontro com a nossa Presidenta da
República, Sua Excelência conseguiu estabelecer o
diálogo e enfrentar a insatisfação, que é, volto a dizer,
peça normal e natural da reivindicação dos prefeitos.
Quero chamar atenção para essa relação boa e
amistosa ocorrida ontem à noite. Como isso se processou?
Nos primeiros três meses deste ano, Pimentel,
os repasses constitucionais aos municípios cresceram
32% em relação a igual período de 2010. De janeiro
a março, as transferências de recursos do Orçamento
federal às prefeituras chegaram a R$15,7 bilhões contra
R$11,9 bilhões no mesmo período de 2010.
Há diﬁculdades. Queremos mais. Queremos restos a pagar. Queremos mais investimentos para os
municípios.
Mas volto a apresentar dados que são importantes para nós entendermos a situação.
Vale lembrar que, nesse período de janeiro a março, a arrecadação cresceu 20%, mas o crescimento
do repasse ultrapassou o crescimento da arrecadação.
Isso também desmente que os repasses aumentaram
no ano passado para favorecer a candidatura da companheira Dilma Rousseff. Repito: nos três primeiros
meses do governo dela, o repasse foi muito maior que
nos três primeiros meses do ano da eleição, em 2010,
tendo à frente da Presidência da República o nosso
companheiro Luiz Inácio Lula da Silva.
Nos governos do PT, as transferências foram
crescentes, meu caro Pimentel, independeram de
eleição ou de partido. O prefeito é opção. O respeito
que devemos ter pelos prefeitos deriva de serem eles
autoridades constituídas pelo povo de suas cidades e
não da relação partidária ou de sua vinculação com
quem quer que seja. Essa é a lógica.
A edição de hoje do jornal O Globo informa que,
mesmo com o contingenciamento do Orçamento federal e o corte de emendas parlamentares – trata-se de
enfrentar uma fase, ajustar a economia, tentar segurar
a inﬂação –, as chamadas transferências voluntárias –
recursos repassados para as prefeituras por meio de
convênios – têm crescido desde 2009, quando os municípios foram atingidos pela grave crise mundial.
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Concederei um aparte ao Senador Pimentel e
concluirei, Sr. Presidente, para tentar contribuir com
V. Exª e encerrar dentro do tempo.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
Walter, além do que V. Exª já levantou, é bom lembrar
que, no governo Lula, nós elevamos de 22,5% para
23,5% o Fundo de Participação dos Municípios...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Fizemos
a partilha da Cide, contribuição que antes era exclusiva da União. Tivemos o cuidado também de viabilizar
o PAC, tendo uma relação direta com os municípios.
Ontem mesmo, esta Casa, em homenagem à Marcha
dos Prefeitos, aprovou a ampliação do programa Minha
Casa, Minha Vida para mais dois milhões de moradias.
Eu lembro muito bem que, no segundo governo Lula,
nós assumimos o compromisso de construir um milhão de moradias. Agora aprovamos a construção de
mais dois milhões de moradias. Portanto, parabenizo
V. Exª pelo pronunciamento e pelo conserto dos erros
de ontem. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, quero concluir, mas não poderia deixar
aqui de dar este importante dado: em 2010, meu caro
Moka – lembro que estou lançando mão de matéria
do referido jornal O Globo, não de informação de minha assessoria –, as transferências voluntárias somaram R$7,9 bilhões, 75% acima do montante liberado
em 2009, de R$ 4,5 bilhões. No primeiro trimestre de
2011, as transferências voluntárias chegaram a R$
811 milhões.
Portanto, Sr. Presidente, buscando concluir...
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senador...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Deixe-me só concluir essa parte e eu lhe dou um
aparte.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu
ﬁquei ouvindo, fui o primeiro a pedir.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou dar um aparte a V. Exª, mas peço-lhe que seja
breve – às vezes, o aparte termina sendo um todo, e
eu é que termino fazendo um aparte.
Concedo o aparte a V. Exª antes de concluir.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Serei bem objetivo, Sr. Presidente. Eu acho que há uma
coisa fundamental. Os prefeitos estão aí. Eu não vou
nem me referir à reunião de ontem, direi apenas que a
conversa que eu tive com os prefeitos de Mato Grosso
do Sul não me permite dizer que eles saíram satisfeitos.
Mas eu acho que V. Exª tem razão quando defende o
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diálogo, isso é importante. Eu quero apenas dizer que
uma coisa precisa ﬁcar clara: o que está errado é a
repartição do bolo tributário.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Isso.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Quer
dizer, de cada R$100 que os municípios arrecadam
– as pessoas moram nos municípios, os empregos
são gerados nos municípios, o imposto é municipal, é
gerado lá –, R$66 ﬁcam com o governo federal, R$20
e poucos ﬁcam com os estados, e R$14 vão para os
municípios. Esse é o erro. Não é aceitável que os municípios ﬁquem com tão pouco, porque é lá que as pessoas moram, vivem. Os municípios são responsáveis
pela saúde, pela educação, por tudo. Respeito o que
disse V. Exª. Aliás, V. Exª ocupa a tribuna e diz que nós
temos de enfrentar o debate da reforma tributária, dos
royalties – o Senador, grande representante capixaba,
já falou sobre isso. É fundamental esse debate, porque, sem melhorar a receita dos municípios, nós não
vamos resolver os problemas. Agora, parabenizo V. Exª
pela coragem e pela coerência. Aliás, sou testemunha
da coerência que V. Exª sempre teve, porque eu e V.
Exª chegamos juntos à Câmara, estamos há mais de
doze anos lado a lado, na defesa dos interesses de
nossos estados.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
OK.
Sr. Presidente, antes de concluir quero dizer que,
além dessas questões das transferências, para nós foi
muito importante o anúncio da Presidência sobre a liberação dos R$520 milhões agora e, depois, de mais
R$ 230 milhões, que são recursos dos nossos municípios. Portanto, trata-se de cumprir aquilo que nós acordamos durante a jornada passada, além dos projetos
anunciados pela Presidenta relativos ao saneamento
para as cidades abaixo de cinquenta mil habitantes e,
principalmente, à construção de unidades de saúde.
Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de deixar
registrado nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Convidamos para falar pela Liderança
o Senador Ricardo Ferraço, do PMDB.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Pela ordem, concedo a palavra a V.
Exª.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Boa tarde. Muito
rapidamente, quero fazer uma saudação e anunciar a
presença no plenário desta Casa de uma comitiva de
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vereadores do município de Ipiranga, do meu Estado
do Paraná.
Está aqui a presidenta da Câmara, a vereadora
Adriana Moleta, a vereadora Sônia Mara, os vereadores Argeu Grisol, Marco Aurélio, Alexandre Zacarias,
Edegar Gasparelo e também o vereador do município
de Tijucas do Sul Claudemir Pereira, acompanhado do
Vice-Prefeito Elio Oliveira.
É um prazer muito grande recebê-los aqui, é
uma honra para mim ter os representantes do Paraná
nesta Casa.
Gostaria de deixar esse registro. Muito obrigada
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Está registrado. V. Exª será atendida,
Senadora Gleisi Hoffmann.
Convidamos o Senador Ricardo Ferraço, do
PMDB, para usar a tribuna pela Liderança por cinco
minutos. V. Exª falará como Líder, pelo tempo de cinco
minutos, que é o tempo regimental, mas, se necessário, V. Exª terá a tolerância necessária para concluir o
seu pronunciamento.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, todo e qualquer ditado
popular que nasce no coração do povo é dono de
uma sabedoria que as maiores academias não têm.
Isso vale para o ditado que diz que o os números não
mentem.
Sr. Presidente, trago à tribuna – peço que seja
consignado nos Anais da Casa – o mais recente relatório da Fundação Getúlio Vargas, que atesta a performance e os números do Supremo Tribunal Federal.
Esses números revelam uma verdade, no mínimo,
constrangedora: a mais alta Corte do nosso País, o
Supremo Tribunal Federal, que deveria se debruçar
preferencialmente sobre questões constitucionais,
tem se transformado, na prática e de fato, em corte
recursal suprema.
Estou repetindo aqui palavras do próprio documento preparado pela Escola de Direito da Fundação
Getúlio Vargas, documento que, reitero, gostaria que
fosse inscrito nos Anais do Senado da República.
O Supremo em Números detalha a enxurrada
de recursos judiciais que vem afogando o STF nos
últimos anos. Entre 1988 e 2009, quase 92% dos processos que chegaram à Alta Corte foram recursos de
conﬂitos já julgados em pelo menos duas instâncias.
E 80% desses recursos foram negados. Somente em
2006, para se ter uma idéia, foram mais de 111 mil
novos recursos. Nem com toda a eﬁciência, nem com
dedicação plena, nem revirando noites e noites, o Su-
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premo daria conta do recado. Os pesquisadores da
nossa Fundação Getúlio Vargas ﬁzeram os cálculos:
os ministros teriam que julgar um recurso a cada dez
minutos para dar conta de tamanha demanda.
Na verdade, os números são menos assustadores de três anos para cá. O instituto da repercussão
geral e a adoção da súmula vinculante aliviaram a
pressão sobre o Supremo. Mas essa típica jabuticaba brasileira, que é a existência de quatro instâncias
recursais, ainda se revela um bocado indigesta: o Supremo continua recebendo cerca de 30 mil novos recursos a cada ano.
Atolada em recursos que se multiplicam e num
emaranhado burocrático que permite que um processo vá se arrastando interminavelmente, de instância
em instância, a Justiça ﬁca evidentemente mais lenta
e menos acessível, sobretudo aos mais pobres, aos
mais humildes, àqueles eventualmente que não têm
recursos para procurar um advogado e precisam se
socorrer da Defensoria Pública.
É a distorção da interpretação sobre direito de
defesa que alimenta uma impunidade ﬂagrante, que
afronta princípios básicos de igualdade e justiça.
Porque não é novidade para ninguém que os recursos judiciais são usados muito mais como manobras
protelatórias para fugir das penalidades da lei do que
como instrumento legítimo de defesa.
Os processos se arrastam por anos e até por décadas, permitindo, inclusive, que muitos crimes prescrevam antes da sentença deﬁnitiva, dando, Senadora
Marta Suplicy, não apenas a percepção da impunidade,
mas a certeza da impunidade e da ausência do cumprimento efetivo da lei.
Em outros países, os recursos às mais altas
cortes só acontecem em casos excepcionais. No
Brasil, deixaram de ser exceção e se transformaram
em regra.
O relatório da FGV mostra que até mesmo os
juizados especiais, que trabalham com ritos sumários
e foram criados para dar mais agilidade ao Judiciário,
já foram engolidos pela indústria dos recursos. Cinco
por cento dos processos recursais que chegam ao
Supremo têm como origem exatamente os juizados
especiais.
O recurso judicial é garantido pela Constituição. Mas essa garantia se resume a duas instâncias
recursais. E o Brasil, Senador Aécio Neves, tem, na
prática, quatro instâncias: os juízes, os tribunais locais,
os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal.
Como aﬁrmamos aqui, uma jabuticaba genuinamente
brasileira.
Contra fatos não há argumentos, reza outro ditado
bem conhecido da população brasileira. Se quisermos,
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julgo eu, uma Justiça mais ágil, mais eﬁciente e mais
efetiva, temos que ir direto ao fato e desatar este nó
que vem representando esta procrastinação nas quatro
instâncias recursais.
Vai haver – poderiam perguntar alguns – prejuízo do direito de defesa? Vão se multiplicar decisões
injustas? De jeito algum! Este não é o meu juízo. Os
números, mais uma vez, não nos deixam mentir:
(Interrupção do som)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – ...não nos deixam mentir: 80% dos recursos que
chegam ao STF terminam por ser recusados; no caso
de recursos relacionados a questões criminais, esse
índice sobe para quase 93%!
Resumo da ópera: os processos poderiam realmente ser decididos 80% dos recursos que chegam ao
STF terminam por ser recusados; no caso de recursos
relacionados a questões criminais, esse índice sobe
para quase 93%.
Resumo da ópera: os processos poderiam realmente ser decididos em segunda instância, o que
daria mais agilidade e eﬁciência ao Poder Judiciário.
Inclusive, o Senado tem reclamado da demora com
que o Supremo Tribunal responde às ações diretas
de inconstitucionalidade. Uma forma de agilizarmos
e colaborarmos com o Supremo é criarmos toda uma
condição para descongestionarmos essa pauta.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Por isso, estamos mais uma vez aqui – e já
caminhando para o encerramento –, Senadora Marta Suplicy, mais uma vez falando da nossa PEC dos
recursos, que transforma recursos judiciais em ações
rescisórias. Na prática, garantindo o efeito imediato a
processos julgados em segunda instância, ou seja,
processos que já passaram por juízes de primeiro grau
e pelos Tribunais de Justiça nos Estados e nos nossos
Tribunais Regionais Federais.
A minha convicção é que estamos por ter um
bom debate na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Fui informado que, eventualmente, o Senador Aloysio Nunes Ferreira estará relatando esta
proposta de emenda constitucional, e acho que a Comissão poderá fazer um bom enfrentamento para que
essas e tantas outras questões que dizem respeito à
necessidade de uma Justiça mais veloz, mais efetiva,
possa, de fato, ser debatida aqui em nossa Casa, aqui
no Senado Federal.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
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Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o Sr. Geovani Borges, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Marta
Suplicy, 1º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, em
permuta com o Senador Flexa Ribeiro.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
venho à tribuna para saudar a 14ª Marcha dos Prefeitos e Prefeitas à Capital da República, e apresentar
minhas efusivas congratulações a todos esses mandatários que representam, efetivamente, os anseios e as
demandas de todas as cidadãs e cidadãos brasileiros.
Aﬁnal, na condição de gestores e gestoras municipais,
trabalham diretamente com a população para tornar
melhor o cotidiano de todos nós.
Nesta oportunidade, aproveito para cumprimentar,
de forma mais especial, todos os prefeitos e prefeitas,
bem como todos os vereadores e vereadoras e demais
representantes municipais de meu Estado, o Paraná.
É uma honra recebê-los e partilhar da companhia de
todos e de todas vocês no primeiro ano de mandato
como Senadora do Paraná e uma grande satisfação
constatar que, independentemente de coloração partidária, podemos estar juntos, trabalhando pelo bemestar do povo paranaense.
São os prefeitos e as prefeitas, como instância
de governo mais próxima do povo, que recebem os
pedidos mais urgentes e frequentes da comunidade.
Sendo assim, nada mais importante do que nos empenharmos para assegurar que esses Entes da Federação tenham plena condição de atender a essas
demandas e gerir de forma satisfatória a vida de suas
cidades. Para tanto, é essencial, sempre na linha do
tempo, avançarmos no Pacto Federativo, promovendo
a elevação da autonomia dos Municípios brasileiros no
tocante à sua gestão.
É importante ressaltar que desde o Governo do
Presidente Lula há uma relação de respeito e parceria
entre o Poder Executivo Federal e as municipalidades,
relação esta que será mantida e aprimorada no Governo Dilma.
Não há como negar que os resultados econômicos
e sociais atingidos nos oito anos do governo passado
repercutiram positivamente na realidade de cada um
dos mais de cinco mil Municípios deste País. Passamos
de um crescimento médio anual de 2,5% para cerca de
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4,5%, privilegiando a geração de empregos, a inclusão
social, os investimentos e o mercado interno.
E o mais importante é que, ontem, no evento em
que a Presidenta Dilma esteve, com inúmeros prefeitos
e prefeitas, além de outras autoridades, foi reaﬁrmado, na presença de todos e de todas, por ela própria,
o compromisso de continuidade do crescimento sustentável do Brasil, com a estabilidade ﬁscal e com o
controle da inﬂação. E mais, foi também reaﬁrmado o
compromisso federativo da Presidenta com todos os
Municípios do País.
Na ocasião, a Presidenta Dilma apresentou informações e novas ações focadas para a melhoria da
municipalidade nacional.
Primeiramente, a Presidenta tranquilizou os presentes em relação ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de 2011. Depois das diﬁculdades,
devido à crise internacional, vividas no governo Lula,
que resultaram em queda da arrecadação do Fundo,
já é evidente a melhoria de cenário. Até agora, entre
os meses de janeiro e abril, já foram repassados quase R$17 bilhões para os Municípios. Isso signiﬁca um
aumento de 32% em relação ao mesmo período do
ano passado.
Além disso, o Ministério da Fazenda prevê, para
este ano, um crescimento de mais de 26% do FPM,
em comparação a 2010.
A Presidenta disse também que continuará apoiando os Municípios, para aumentarem sua arrecadação
própria. Destacou os progressos com a alteração da
Lei do ISS e defendeu a ampliação da parceria da Receita Federal com as capitais brasileiras para o maior
número possível de Municípios.
Quanto ao ITR, a Presidenta Dilma destacou o
acerto pelo qual os Municípios passaram a arrecadar
e a ﬁscalizar o imposto. Isso permitiu que, hoje, praticamente 1,5 mil Municípios estejam conveniados. A
ideia é continuar elevando a lista de cidades até atingir
todos os Municípios da Federação.
Não poderia deixar de mencionar os investimentos estratégicos do Governo, destacando o PAC; o Minha Casa, Minha Vida; o PAC 2; o Minha Casa, Minha
Vida 2; o Pronasci; e o Programa de Desenvolvimento
da Educação.
Em relação ao PAC 1, a Presidenta Dilma informou que foram disponibilizados R$59 bilhões aos
Municípios, nas áreas de habitação e saneamento.
Já no PAC 2, serão alocados R$121 bilhões com os
mesmos propósitos.
Em seu discurso, a Presidenta também deu a
boa nova sobre o envio ao Congresso de uma medida provisória que garante o custeio de novas creches.
Tal iniciativa permitirá que as creches construídas com
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recursos do ProInfância ou do PAC passem a contar
com a garantia de recursos do Governo Federal para
o seu custeio, até que as matrículas sejam computadas no Fundeb.
Também foi anunciado o apoio do Governo aos
Municípios na reforma das Unidades Básicas de Saúde. A Presidenta determinou ao Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, que encaminhe, com prioridade, as
medidas necessárias para que as reformas das Unidades Básicas de Saúde sejam claramente deﬁnidas,
com prazo de execução e localização.
De acordo com a Presidenta, não é correto continuar construindo novas unidades, sem enfrentar também o desaﬁo de garantir que o conjunto dos postos
de saúde tenha padrão de qualidade elevado e possa
atender com dignidade a população. Por isso, o Governo
vai sustentar a reforma e a qualiﬁcação das unidades
básicas de saúde existentes, apoiando os Municípios
com recursos ﬁnanceiros.
A Presidenta Dilma também anunciou que o Governo vai abrir, em junho, o PAC Saneamento para
Municípios com menos de 50 mil habitantes e que
será fornecida ajuda para que os pequenos Municípios
possam elaborar seus projetos executivos.
Sobre a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, da Saúde, a Presidenta Dilma aﬁrmou,
admitindo a complexidade do tema, que mesmo antes
de uma deﬁnição sobre o assunto, a União já está fazendo a sua parte. Em 2011, o Governo Federal está
colocando mais de R$10 bilhões na saúde brasileira.
Outra importantíssima informação trazida pela Presidenta foi a liberação de recursos ﬁnanceiros para que
a Caixa faça o pagamento de todas as obras já iniciadas
e com mediação realizada. Serão R$750 milhões, que
garantirão a continuidade das obras e a liberação dos
equipamentos já comprados. O Ministério da Fazenda
vai liberar R$520 milhões imediatamente. E, no dia 6 de
junho, serão liberados os demais R$230 milhões.
Para felicidade geral de todos os prefeitos e prefeitas, a Presidenta Dilma aﬁrmou ter determinado aos
Ministros e ao Presidente da Caixa a revisão dos ritos dos convênios e contratos, para desburocratizar a
sua tramitação. Informou também que o Ministério do
Planejamento vai oferecer formação superior de tecnólogo para os gestores públicos municipais. Até 2014,
serão 30 mil vagas em gestão pública, na modalidade
de ensino à distância. As inscrições vão começar no
segundo semestre de 2011.
Finalmente, foi anunciado o lançamento do novo
programa, o Brasil sem Miséria, uma iniciativa para enfrentar o desaﬁo de superar a extrema pobreza e assegurar igualdade de oportunidade a todos os brasileiros e
brasileiras. Para tanto, a Presidenta Dilma reconheceu a
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importância dos prefeitos e das prefeitas como grandes
parceiros do Governo no Bolsa Família e apelou para o
mesmo engajamento no Brasil sem Miséria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a marcha
de prefeitos já se tornou um marco dentro da nossa
estrutura de representação democrática. Trata-se de
um evento que possibilita a expressão das legítimas
aspirações dos gestores municipais e que proporciona o estreitamento das relações entre os Executivos,
Federal e Municipal, além do envolvimento com os
demais poderes da República.
Tenho convicção de que o resultado dessa 14ª
Marcha é auspicioso e representa o fortalecimento
das causas municipalistas e, assim sendo, um futuro
melhor para sociedade brasileira.
Concluo reaﬁrmando minha enorme honra e satisfação de ter estado nesses dias com inúmeros representantes municipais de todo o Brasil, em especial
do meu Estado, o Paraná. Espero que possamos estar
juntos novamente em outras oportunidades, sempre defendendo os interesses do nosso Estado e do País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Gleisi Hoffmann, a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
ORDEM DO DIA
Os Itens 1 e 3 da pauta, de acordo com o que
foi comunicado à Mesa pelas Lideranças, terão suas
votações realizadas no dia 18.
São os seguintes os itens:
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
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Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com relação ao Item 4, o projeto está com o
Relator, que não se encontra no plenário. O Projeto
está na Comissão de Relações Exteriores, avisa-me
a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, vamos começar com o Item 2, que é
a discussão do projeto decreto legislativo, em regime
de urgência, que aprova o texto das notas reversais
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as bases
ﬁnanceiras do anexo C do Tratado de Itaipu, ﬁrmadas
em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora a Senadora Gleisi Hoffmann, com os votos contrários dos Senadores
Aloysio Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos.
Vamos agora passar à discussão do projeto.
Como temos uma longa lista de oradores e eles
não estão presentes, a Mesa, durante dez minutos,
var dar a palavra ao Senador Humberto Costa, que
está inscrito, por cinco minutos, como Líder, e depois
ao Senador Aécio Neves, que também, como Líder,
está inscrito.
Em seguida, convoco ao plenário os Srs. Senadores, porque estamos discutindo o projeto de lei relativo
às notas reversais entre o Governo da República do
Brasil e o Governo da República do Paraguai.
Temos 16 oradores inscritos, e a Mesa está abrindo prazo necessário para que eles compareçam ao
plenário. São os Senadores: João Pedro, Randolfe Rodrigues, Aloysio Nunes Ferreira, Inácio Arruda, Humber-
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to Costa, Gleisi Hoffmann, Paulo Bauer, Demóstenes
Torres, Itamar Franco, Alvaro Dias, Jarbas Vasconcelos,
Cyro Miranda, Roberto Requião, Delcídio do Amaral,
Francisco Dornelles e Lindbergh Farias.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
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 falar de um importante projeto estruturador
da economia do Estado de Pernambuco.
Reﬁro-me a um empreendimento que ora está
sendo erguido no Município de Goiana, na Zona da
Mata Norte de Pernambuco, que está transformando
o nosso Estado.
Goiana é uma cidade de 74 mil habitantes, com
tradição em engenhos e monocultura. Baseou boa
parte de sua vida e de sua economia na cana-deaçúcar, mas agora essa realidade começa a mudar e
a cidade já pode ser considerada um grande centro
nacional, pelo menos um futuro grande centro nacional de biotecnologia.
É lá em Goiana que está sendo construída a fábrica da Hemobrás, empresa estratégica para o fortalecimento da soberania nacional, que trabalha para
reduzir a dependência externa do Brasil no setor de
medicamentos derivados do sangue.
Será no Município que remédios fundamentais
para milhares de pessoas portadoras de hemoﬁlia, imunodeﬁciência primária, câncer, AIDS, cirrose e queimaduras graves serão fabricados. Todos os produtos serão
distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, colaborando
para o tratamento da população e para o fortalecimento
do complexo industrial da saúde no Brasil.
Hoje existem apenas 15 países que possuem
fábricas de alta complexidade para a produção de hemoderivados, a exemplo dos Estados Unidos, Itália,
França e Reino Unido. O Brasil vai entrar nessa lista
com a fábrica da Hemobrás, em Goiana, que será a
maior fábrica desse segmento na América Latina. A
unidade fabril está em construção e entrará em operação plena em 2014.
A Hemobrás é a grande âncora do Pólo Farmoquímico de Pernambuco e ajudou a atrair outros investimentos para a região. Esse é o caso da fábrica
de vacinas da Novartis, empresa multinacional, que
está investindo R$500 milhões na construção de uma
unidade fabril no Município de Goiana.
As obras da Hemobrás começaram com um certo atraso em 2010, mas já estão a todo vapor. Após
processo licitatório, foi iniciada a construção dos dois
primeiros blocos da planta industrial: o Bloco 1, que
será a câmara fria para estocagem do plasma, com 2,7
mil metros quadrados e resfriada a -35ºC, e o Bloco
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17, reservado para os geradores de energia que serão
instalados para a segurança do parque fabril.
Ainda no ano passado, foi dado início ao processo licitatório para a construção dos doze blocos industriais restantes da fábrica. O certame foi concluído em
março deste ano. Entre os prédios que serão erguidos,
estão dois dos principais blocos: o bloco 2, considerado o coração da planta industrial, que será instalado
numa área de 13 mil metros quadrados, onde ocorrerá
o fracionamento do plasma, e o Bloco 3, espaço de
10,7 mil metros quadrados, destinado ao envase dos
produtos. Com o término dessa licitação, a parte civil
do parque fabril está encaminhada.
Na semana passada, estivemos ao lado do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do Governador Eduardo Campos e do Presidente da Hemobrás, Rômulo
Maciel, para a assinatura da ordem de serviço que libera o início das obras de segunda etapa da fábrica da
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
– Hemobrás, em construção no Município de Goiana.
A nova etapa tem orçamento de R$277 milhões.
Atualmente, a obra emprega 140 trabalhadores,
todos residentes em Goiana, entre pedreiros, serventes
de pedreiros, armadores, carpinteiros e eletricistas. E a
expectativa é de que a obra chegue a empregar, até o
ﬁnal deste ano, mil pessoas. Ao todo, serão investidos
R$540 milhões na construção da fábrica da Hemobrás.
Tenho orgulho de dizer que me sinto parte deste
processo: a fábrica da Hemobrás começou a ser instalada em Pernambuco na época em que fui Ministro da
Saúde do governo Lula. E o foi por uma decisão nossa
e do Presidente da República à época.
Toda essa atividade em Goiana fortalece o complexo industrial...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...da saúde do País, com o domínio de tecnologia e indução de formação de mão de obra voltada à indústria
farmacêutica. E é por isso que a Hemobrás representa
avanço, fortalece a autonomia brasileira e ajuda a incrementar a economia local e nacional.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, ao longo
dos próximos anos, o Brasil, sem dúvida, despontará
no cenário internacional da produção de hemoderivados e na biotecnologia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, pela Liderança do PSDB, o
Senador Aécio Neves.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
Em seguida, vamos iniciar a discussão do projeto.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, utilizo a tribuna neste
instante, antes do início da Ordem do Dia, em que trataremos de uma questão extremamente complexa e
relevante para o País, para aqui anunciar um desfecho,
Sr. Presidente, extremamente positivo de uma iniciativa de V. Exª, que merece a nossa e a saudação de
toda a Casa por tê-la feito: o envio de uma Proposta de
Emenda à Constituição regulamentando, normatizando
a tramitação de medidas provisórias nesta Casa.
Essa proposta chegou à Comissão de Constituição e Justiça por uma deferência do Presidente Eunício Oliveira e coube a mim relatá-la. E, depois de um
grande entendimento, do qual participaram lideranças
da base do Governo e Parlamentares da oposição,
conseguimos construir, Presidente José Sarney, um
primeiro mas vigoroso passo no sentido de restabelecer, eu diria, até mesmo a dignidade desta Casa, a
partir do momento em que resgatamos parte de suas
prerrogativas. Compreendemos todos nós, Sr. Presidente, por termos sido inclusive governo durante um
longo período, que as medidas provisórias são instrumentos importantes para a governabilidade desde
que utilizadas excepcionalmente, como, aliás, prevê
a Constituição.
E foi com esse sentido, com o objetivo de limitar,
de alguma forma, a utilização em demasia, que vulgarizava esse importante instituto, foi para inibir a utilização de uma só medida provisória para tratar de vários
assuntos não correlatos que construímos um grande
consenso, que é o consenso desta Casa. Não se tratou
de uma vitória do Governo e tampouco de uma vitória
da oposição, mas de uma vitória do bom senso. E, se
nós aprendemos muito antes de chegarmos a esta
Casa, onde certamente nos aprimoramos na compreensão de que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom,
é importante que possamos registrar que demos três
passos consistentes que alteram o processo atual de
tramitação de medidas provisórias.
O primeiro deles, Presidente José Sarney, é a criação de uma comissão mista permanente, que substitui
as comissões eventuais que jamais se reuniram nesta
Casa nos últimos meses. Essa comissão, composta
por doze membros do Senado e doze membros da
Câmara, terá a responsabilidade de, num prazo de dez
dias, julgar a admissibilidade e a constitucionalidade
das medidas provisórias. Em se considerando que a
medida provisória não atenda esses requisitos, essa
comissão a transformará em projeto de lei a tramitar
em regime de urgência nesta Casa. Ao contrário, ela
irá à avaliação da Câmara dos Deputados por um prazo de até 60 dias.
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O segundo aspecto, Sr. Presidente, inspirado
na proposta de V. Exª, é garantir o trâmite individual
e completo em cada uma das Casas. Signiﬁca que,
se uma eventual medida provisória, no tempo a ela
estabelecido de tramitação, por exemplo, na Câmara
dos Deputados, não for votada ao ﬁnal desse prazo,
a medida provisória perde a sua vigência e, portanto,
os seus efeitos passam a ser nulos.
Da mesma forma, se uma medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados não tiver o mesmo
rito, o mesmo ritual estabelecido, cumprido, pelo Senado da República, ao ﬁnal do prazo ao Senado estabelecido, a medida provisória deixa de vigorar, portanto,
se não for apreciada.
Esses, por si sós, já seriam dois aspectos que
signiﬁcam avanços em relação à tramitação desse importante instrumento.
Mas, concluímos ao ﬁnal, por introduzir um novo
tema, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aquele
que garante que não teremos mais o constrangimento,
em especial a base do Governo, constrangimento de
qualquer governo, de estar aqui analisando uma medida provisória que havia sido editada para determinado
ﬁm, mas que, ao longo da sua tramitação, incorporou
inúmeras matérias não aﬁns, como vem acontecendo
de forma corriqueira nesta Casa.
Por isso, Senador Itamar Franco, devo dizer que
demos passos extremamente vigorosos porque constitucionalizamos, termo que a partir de agora deﬁne que
a medida provisória ou o projeto de lei de conversão
não conterá mais matérias estranhas ao seu objeto
ou a esse não vinculada, por aﬁnidade, pertinência
ou conexão.
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Avanço, para concluir, Sr. Presidente.
E, no momento em que constitucionalizamos essa
matéria, tratada até aqui por lei ordinária, permitimos a
esta Casa inclusive, Presidente Itamar Franco – quando considerarmos que não foi cumprida a Constituição
se a ela tiver sido anexada eventualmente uma outra
matéria não correlata – recorrer, através de Adin, ao
Supremo Tribunal Federal.
Então, em síntese, essas foram as principais
modiﬁcações. Mas nenhuma dela ocorreria não fosse a iniciativa de V. Exª em propor essa discussão ao
Senado Federal.
E que essa unidade, essa capacidade de convergência que tivemos possa possibilitar à Câmara dos
Deputados, no mesmo tempo e com a mesma celeridade, deﬁnir essa matéria para que possamos, em última
instância, transformá-la em matéria constitucional.
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Portanto, ﬁca aqui o apelo a V. Exª para que possa
cumprir o ritual, até mesmo abrindo mão do interstício,
a ﬁm de que possamos, o mais brevemente possível,
votá-la e enviá-la à Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência já determinou à Secretaria da
Mesa que colha a assinatura com os Líderes para dispensa de interstício, de modo que, já a partir da próxima sessão, possamos ter a emenda constitucional da
medida provisória na pauta dos nossos trabalhos.
Vamos, então, proceder à discussão do Projeto
de Decreto Legislativo que “aprova o Texto das Notas
Reversais entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai”.
É o seguinte o item:
Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 473, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 2011 (nº
2.600/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto das Notas Reversais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as
Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de
Itaipu, ﬁrmadas em 1º de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann,
com os votos contrários dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Jarbas Vasconcelos e, em
separado, do Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, nesta fala quero, em primeiro lugar, saudar os prefeitos de vários Municípios
de todo o Brasil, inclusive do Amazonas, que estão
assistindo à nossa sessão e cumprindo uma agenda
importante para os seus Municípios, que é a 14ª Marcha dos Prefeitos. Desejo que esse evento seja exitoso para os prefeitos, mas fundamentalmente para as
populações que representam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
essa discussão vem da Câmara. Travamos essa discussão na Comissão de Relações Exteriores. Quero, mais
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uma vez, dizer da minha concordância com o relatório
da Senadora Gleisi, um relatório denso, um relatório
que trata como deve ser tratada uma obra emblemática, uma obra histórica da engenharia brasileira, uma
obra fundamental para a vida econômica do Brasil, a
economia do Sul do País, a economia brasileira.
Sr. Presidente, essa obra de Itaipu, a hidrelétrica
de Itaipu, que até hoje é considerada maior hidrelétrica
do mundo... Merece aplauso a engenharia brasileira
que na década de 70 começou essa obra.
Mas onde está essa obra para concordarmos
com a propositura, com o relatório da Senadora Gleisi? Mas a postura do Governo brasileiro é justamente
porque estamos tratando de um rio binacional. Não é
o Amazonas, nacional, não é o Xingu. Nós estamos
tratando de um território estratégico que pertence ao
Brasil, mas que pertence ao Paraguai. E isso nos remete
a essa reﬂexão e merece ser tratado pelo povo brasileiro, mas deve ser tratado pelo Senado da República,
pelo Congresso Nacional com este contexto: é um rio
estratégico para o Brasil e para o Paraguai.
Pois bem, Sr. Presidente, é uma obra que tem uma
extensão, do ponto de vista do seu objetivo, para 200
anos. Evidente que o Brasil, ele paga por essa energia.
Quero fazer um parêntese, porque, além de tratarmos
da questão da energia produzida, nós precisamos olhar
a relação histórica do Brasil com o Paraguai. Nós precisamos atualizar a estratégia do fortalecimento do
Mercosul, do papel do Brasil no Mercosul, do papel da
liderança brasileira em olhar para os países pobres da
América Latina e do Mercosul. Nós estamos tratando,
então, de energia, de integração, do papel estratégico de um rio binacional e de brasileiros que vivem do
lado do Paraguai.
Como é que o Senado da República discute esses
valores do pagamento da energia com mais de 300 mil
brasileiros que vivem nesse país tão importante, tão
histórico, tão irmão do Brasil que é o Paraguai?
Nós temos que tratar esse assunto com indiferença? Nós temos que tratar esse assunto como se o Brasil
estivesse dando uma esmola para o Paraguai?
Não, Sr. Presidente. Nós precisamos tratar o Paraguai com a soberania que esse país merece. Nós
precisamos tratar essa obra histórica como deve um
País líder do Mercosul tratar os outros países do Mercosul.
Os constituintes de 88, a nossa Constituição de
88 já trata, em seu art. 4º, da forma como nós, brasileiros, como o Congresso deve tratar os países da
América Latina. É constitucional tratarmos de forma
diferente um país como o Paraguai.
Sr. Presidente, quero destacar que a relatoria,
que o relatório, que esse texto da Senadora Gleisi,
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Senadora do Brasil, Senadora do Estado do Paraná,
que tem uma interface, que interage com essa obra...
Mas essa obra, que interage com a Região Sul, com
o Brasil, merece ser tratada com muita solidariedade,
com muita responsabilidade, mas com estratégia política de fortalecermos esse processo, que não é simples, de fortalecer o bloco do Mercosul.
Neste valor que estamos aumentando, neste valor
está o papel de liderança do Brasil na América do Sul,
está o papel e a importância do Brasil no Mercosul.
Daí, Sr. Presidente, Srs Senadores, quero mais uma
vez externar a minha opinião.
Sou membro da Comissão de Relações Exteriores e sou um defensor, por viver lá no Norte do Brasil,
de que o Brasil deve aprofundar, discutir o seu papel
na construção do bloco do Mercosul.
Por isso é com grande expectativa que o Paraguai
acompanha esta sessão. Soube, Srs. Senadores, que
há vários telões lá no Paraguai assistindo a esta sessão, acompanhando a sessão do Senado da República,
por conta de uma discussão – volto a dizer – que diz
respeito à energia, que diz respeito a uma relação com
o Paraguai, mas que diz respeito a uma relação que
o Brasil deve ter com muita solidariedade, com muita
integração, com muito entendimento com o país que é
a fronteira do Brasil, que é membro do Mercosul e que
historicamente tem uma relação com o Brasil.
Não é fácil a relação do Paraguai, não é fácil irmos para 1860. Não é fácil isso. Eu quero olhar para a
frente. E olhar para a frente é assumir o papel do Brasil
como liderança do Mercosul e numa relação profundamente respeitosa com os irmãos guaranis, com os
irmãos do Paraguai.
Por isso, Sr. Presidente, termino aqui, ﬁnalizo aqui
a minha fala, concordando com esse projeto, concordando com a postura do Governo brasileiro, concordando com o olhar do Presidente Lula, com o olhar do
Presidente Fernando Lugo, mas com absoluta certeza
de que este Senado está olhando, está decidindo pelo
presente, mas pelo futuro de uma relação soberana,
democrática do Brasil com o Paraguai.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, Senador Itamar Franco.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem, enquanto o Senador vai começar a sua fala.
Eu gostaria só de uma informação de V. Exª: se
estou inscrito para discutir o projeto.
Obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, senhoras
e senhores, seria hora de aproveitarmos a deliberação
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sobre Itaipu e discutirmos de forma mais abrangente
e com detalhes o setor energético brasileiro. Lamentavelmente, sei que não será possível.
Há poucos dias, ﬁz uma análise com profundidade
sobre o setor nuclear. Lembrei, por exemplo, como o
Presidente José Sarney e o Presidente Raúl Alfonsín
impediram a corrida nuclear na América Latina. A Argentina, sempre é bom lembrar, à época, estava em
estágio mais avançado que o Brasil.
Presidente Sarney, sabemos que nem todo mundo quer lembrar determinados momentos da vida nacional. Permita-me, pois, recuar um pouco mais no
tempo. Veja o que nos ensina o Professor Maurício
Tolmasquim.
A primeira usina hidrelétrica destinada à prestação
pública foi a Usina de Marmelos, construída em Juiz
de Fora, em 1889. Foi a primeira usina hidrelétrica da
América do Sul. Em 1913, a Usina de Angiquinho, o
primeiro aproveitamento da cachoeira de Paulo Afonso,
no rio São Francisco, passou a gerar energia para os
Estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia.
Sr. Presidente, não temos tempo regimental para
discorrermos sobre a interessante história da geração
de energia elétrica no Brasil, nem é nossa intenção.
Contudo, temos, sim, a obrigação de chamar atenção
para o fato de que foi uma longa jornada, uma jornada cientíﬁca de engenharia e de investimentos que o
País percorreu até chegarmos aos dias atuais, em que
parcela importante da energia gerada para o País é
feita a partir de uma empresa binacional.
Senhoras e senhores, Itaipu, pela sua natureza
jurídica, pelo valor estratégico de sua atividade, pela
grandiosidade de seus números, junta e, por vezes,
mistura interesses os mais diversos: interesses econômicos, de política energética, de relações internacionais, com um grau de complexidade que não pode ser
simpliﬁcado, como tenta fazer o Governo na discussão
deste projeto de decreto legislativo.
Façamos um breve resumo do Tratado de Itaipu
– é bom para a compreensão do cidadão que acompanha esta discussão pela TV Senado:
Aprovado em 1973, o Tratado de Itaipu teve por
objetivo construir a usina de Itaipu, cuja propriedade
é 50% do Brasil e 50% do Paraguai, que não colocou
recurso algum na obra. O Brasil a ﬁnanciou e se responsabilizou, sozinho, pela dívida e pelas garantias
exigidas pelos credores.
Pelo Tratado, a energia não consumida pelo Paraguai é vendida para o Brasil, que paga por ela, além
da dívida decorrente da construção de Itaipu, US$120
milhões anuais. É esse dispêndio que o Governo pretende aumentar em três vezes.

MAIO 2011

Maio de 2011

Após 2023, o Paraguai passa a ser proprietário
de 50% de todo o ativo de Itaipu.
É sobre essa usina, Srªs e Srs. Senadores, que
estamos a discutir. É sobre o preço que pagamos por
parte da energia produzida por ela, graças à engenhosidade brasileira e ao sacrifício econômico a que se
impôs o País, que estamos a deliberar.
Vejamos o que nos informa a nobre Relatora.
A Senadora Gleisi Hoffmann, em seu parecer, diz:
“O Tesouro Nacional deverá arcar com o custo decorrente desse assunto”. Refere-se ela ao preço da energia
que Itaipu produz e o Paraguai nos vende e que, pelo
projeto, sofrerá um acréscimo de 200%. Na interpretação da Relatora, os consumidores, os contribuintes
não sofrerão impacto decorrente desse acréscimo. Na
minha opinião, nobre Relatora, ledo engano.
O Senador Jarbas Vasconcelos, em seu brilhante
parecer, demonstra exatamente o contrário: consumidores e contribuintes serão claramente afetados por
esse aumento.
A Senadora Gleisi Hoffmann, no seu parecer,
fala também dos graves problemas de infraestrutura do Paraguai, e eu pergunto aqui ao Senado: “E os
nossos problemas de infraestrutura não existem? São
esquecidos?”
Em síntese, o parecer de S. Exª busca convencernos de que não haverá aumento perceptivo ao cidadão
brasileiro, ao mesmo tempo procura justiﬁcativas na
diplomacia para a concessão da benesse. Tenta até
mesmo buscar, por incrível que pareça, apoio no Protocolo de Ouro Preto.
Um Senador da Base do Governo chegou a aﬁrmar que o Congresso paraguaio apenas aguarda um
novo acordo para aprovar a entrada da Venezuela no
Mercosul; a Senadora, também da Base governista,
aﬁrmou, em tom de alerta, que, caso o acordo não
seja revisto, estará em risco a integridade patrimonial
e física dos chamados brasiguaios. Esses, Srªs e Srs.
Senadores, não são argumentos minimamente aceitáveis em um Senado que se pretenda sério.
O fato é que o Tratado de Itaipu fez com que o
Brasil abdicasse da soberania sobre o território em litígio e, à época, sob nosso controle; exigiu que o País
abrisse mão de ter uma usina própria; exigiu que o País
abrisse mão de ter uma usina própria; exigiu que o País
bancasse ﬁnanceiramente a construção da usina e cedesse metade da propriedade para o Paraguai.
Sr. Presidente, não se trata, evidentemente, de
desqualiﬁcar o Tratado. Eu não cometeria tamanha
leviandade. O Tratado foi, é e permanecerá sendo extremamente importante e estratégico para o Brasil e
para o nosso país amigo e vizinho.
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Da mesma forma, quanto ao Protocolo de Ouro
Preto, segundo o qual os membros do Mercosul devem
dispensar atenção especial para que os demais países,
especialmente os de economia mais frágil, é de nós
perguntarmos ao Senado da República: “Ter cedido ao
Paraguai metade de uma usina que poderia ser integralmente brasileira não teria sido uma consideração
especial? Tê-la ﬁnanciado integralmente não seria uma
demonstração clara de consideração especial”?
Srªs e Srs. Senadores, as questões que envolvem energia, sua produção, custos e preço são mais
complexas, porém objetivamente compreensíveis e
equacionáveis.
Nem sempre foram assim – vou resumir ao máximo o que ocorria: até 1993, o marco regulatório do
setor elétrico previa tarifas uniformes em todo o País
e uma chamada Conta de Resultados a Compensar,
na qual as prestadoras de serviços de energia elétrica
registravam a defasagem tarifária. O acúmulo crescente de saldos a haver nessas contas, aliado à utilização de tarifa elétrica como instrumento de controle
inﬂacionário, terminaram por promover uma crise sem
precedentes no setor. O nó começou a ser desatado
graças ao descortino do então Ministro da Fazenda,
nosso saudoso Eliseu Resende. Além de uma série
de medidas para sanear o setor, por inspiração do
Ministro, baixamos o Decreto nº 774, de 18 de março
de 1993, em que, com base em uma complexa estrutura de custos para geração de energia elétrica, ﬁxou,
melhor seria dizer, equacionou a fórmula de reajustes
futuros das tarifas.
(Procede-se à exibição da projeção.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, vamos nos permitir mostrar ao Senado da República, às Srªs e aos Srs. Senadores, particularmente
à nobre Relatora, esta fórmula paramétrica. E por que
estamos mostrando esta fórmula paramétrica? Porque
há fatores como o T0 e o T1 que se referem exatamente à energia de Itaipu. Ali o TR é a tarifa modiﬁcada,
a tarifa de Itaipu e a tarifa em função da transposição
das linhas energéticas.
É claro, Sr. Presidente, que não vou pedir ao Senado da República que resolva esta equação paramétrica. Eu não abusaria. Mas apenas quero alertar, Sr.
Presidente, que isso aqui mostra que não é um número aleatório, não é dizer: “Vou multiplicar por três, vou
multiplicar cinco ou vou multiplicar por zero”. Todos nós
sabemos que se multiplicarmos um por zero, Sr. Presidente, matematicamente, nós não vamos ter resultado.
O que é um por zero? Um por zero seria o inﬁnito. Não
é o caso desta fórmula paramétrica que estou mos-

Quinta-feira 12

543

15285

trando, hoje, ao Senado da República e chamando a
atenção especialmente da nobre Relatora.
Vamos abstrair de sua complexidade matemática – é realmente uma fórmula muito difícil de ser
resolvida, Sr. Presidente, eu não estou duvidando de
que aqui algum Senador possa resolvê-la: o reajuste
da tarifa não pode ser estabelecido por fatores subjetivos ou políticos. Como é o caso deste projeto, Srs.
Senadores; projeto político e projeto diplomático. Nós
precisamos conhecer esses custos, as razões econômicas para que a tarifa seja reajustada e – vá lá!
– também os objetivos de natureza política, mas não
apenas estes últimos.
Não é difícil entender por que o Governo passa
ao largo da discussão dos custos de Itaipu – ele passa
ao largo, inclusive, dessa formula paramétrica que nós
encontramos também, às vezes, em outros conceitos
da engenharia.
Srs. Senadores, talvez ele nem os conheça. Aﬁrma aqui que nem o Governo conhece. Por que não
conhece vou dizer daqui a pouco, Srs. Senadores, e
é por isso que chamo a atenção para a importância
deste projeto.
Nós não somos contra, mas queremos discutir
com mais tempo, com mais calma. Nós não conhecemos, o Senado não conhece e o Governo não conhece.
Quem é que ﬁscaliza essa empresa binacional? É o
Senado? O Senado não conhece os números. O Tribunal de Contas – vou dizer daqui a pouco o que estou
pretendendo junto ao Tribunal de Contas
Pelo mesmo motivo, Itaipu não tem suas contas
ﬁscalizadas, Srs. Senadores, nem pelo TCU, nem pela
CGU, ou pelo Ministério Público. É fundamental que
os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras meditem sobre isso nesse aspecto. Aqui, duvido, sinceramente,
duvido quem conheça as contas de Itaipu. Gostaria
de ter uma análise. Não precisa ser uma análise de
uma forma paramétrica, porque realmente é um pouquinho complicada, mas eu gostaria de saber quem
é que está ﬁscalizando Itaipu. Quem é que ﬁscaliza?
Não é o Senado da República; não é o Tribunal de
Contas da União.
Sr.ªs e Srs. Senadores, meu caro Presidente, eu
tive a oportunidade de dizer do esforço de V. Exª num
setor importante que foi o setor da energia nuclear. É
uma lástima que V. Exª também não tenha dedicado
ao setor energético, porque teríamos, então, o que V.
Exª fez no setor de energia nuclear.
É incompreensível que uma planta estratégica
para o País, como é a usina Itaipu, mantenha uma caixapreta, uma caixa-preta aos órgãos ﬁscalizadores.
Mais incompreensível que tenha como controladora, pelo lado brasileiro, uma empresa de capital aberto.
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Isso mesmo. O Governo do Brasil e do Paraguai têm a
atribuição de nomear as diretorias executivas de Itaipu
Binacional. O Paraguai faz isso por intermédio de sua
agência estatal. Já, no lado brasileiro, quem nomeia a
diretoria executiva é a Eletrobras, é a Eletrobras.
Uma empresa, hoje, de economia mista e de
capital aberto. Não é uma empresa estatal que está
ﬁscalizando Itaipu e que está nomeando seus diretores, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de
São Paulo, Madri e Nova Iorque. Antigamente, para
se obter a tarifa de Itaipu, o Brasil veriﬁcava a inﬂação norte-americana. Pasmem, Srs. Senadores, isso
é verdade!
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, são fatos como esses que me levaram a pedir uma audiência ao Ministro
Benjamim Zymler, Presidente do Tribunal de Contas da
União, que – fui comunicado, hoje – vai ter a gentileza
de me receber na terça-feira, para que eu possa conversar com S. Exª sobre quem ﬁscaliza essa empresa.
Como é que os Srs. Senadores e Srªs Senadoras vão
votar uma empresa que, aqui – eu argumento, e o faço
com muito respeito –, quem sabe quem ﬁscaliza Itaipu?
Quais são os números de Itaipu? Já disse que eu não
quero uma fórmula paramétrica. Longe de mim querer
uma fórmula paramétrica, mas gostaria de saber.
Já vou terminar, Sr. Presidente.
Gostaria de saber da Liderança do Governo –
não sei quem hoje está respondendo pela Liderança
do Governo – quando deve ter início a construção da
linha de transmissão prometida pelo então Presidente Lula ao Presidente Lugo, do Paraguai? Essa linha
de transmissão, eu pergunto à Liderança do Governo
desta Casa, vai ser construída? Foi prometida? Estou
fazendo uma pergunta à Liderança do Governo... Não
sei se há uma Liderança do Governo, acredito que
haja uma Liderança do Governo que já possa me responder isso, senão a nobre Senadora vai ter de me
responder, com a devida gentileza. Eu quero saber da
nobre Relatora, não consta de seu parecer? O Brasil
prometeu uma linha de transmissão além desses números aleatoriamente julgados? Pode ser três por um;
dez por um...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Já vou
encerrar, Sr. Presidente.
O Governo cala! O Governo cala! Eu estou fazendo um questionamento, não estou pedindo um aparte.
Estou questionando o Governo desta Casa?
Vai haver ou não o compromisso, também, além
de pagarmos mais pela energia, uma linha de transmissão? Tal linha, Sr. Presidente, vai custar ao Brasil
mais 450 milhões? E o Governo se cala, o Governo

MAIO 2011

Maio de 2011

não fala! E aqui foi acordado, infelizmente, que nós não
podemos pedir veriﬁcação. Eu vou obedecer o acordo,
mas lamento sinceramente que a oposição faça esse
tipo de acordo, porque a única coisa que a oposição
pode fazer nesse cenário, às vezes, é pedir veriﬁcação, e não adianta nós estarmos aqui tentando discutir
quando ninguém responde, ninguém fala.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Vou encerrar, Sr. Presidente. Prometo que em 30 segundos
encerro.
Mas continuo dizendo: o silêncio aí está. Uma vez
Shakespeare disse que o silêncio é o resto. Eu acho
que o silêncio hoje é o resto nessa discussão que vamos encerrar aqui.
Srªs e Srs. Senadores, por tudo o que foi dito, pelo
evidente desconhecimento que o Senado tem dos custos envolvidos – repito –, pelo desconhecimento que
o Senado da República tem dos custos envolvidos e
pelas dúvidas quanto à efetiva necessidade de majoração da tarifa, não há, Srs. e Srªs Senadores, como
ser favorável a esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a grande
discussão travada dentro do Congresso Nacional é
se vale ou não vale a pena para o Brasil ampliar o pagamento ao Paraguai pelo excedente da energia que
o Brasil ali compra.
O Brasil tem um tratado com o Paraguai, um acordo com o Paraguai, desde a constituição da empresa,
para adquirir o excedente de energia elétrica com exclusividade – o que é conveniente para o Brasil hoje – até
2023. Isso signiﬁca, como reconhece a Relatora, que
nós passaremos a pagar por esse excedente algo em
torno de US$360 milhões anuais, e não mais US$120
milhões anuais. O que implicará, Sr. Presidente, um
gravame de US$2.880 bilhões, algo em torno de R$4,5
bilhões, fora a linha de transmissão construída.
Argumenta-se, com impropriedade – na minha
opinião –, que isso vai resolver um grande problema
histórico com o Paraguai.
O Paraguai é um país que não se desenvolveu.
O Paraguai é um país que não foi adiante. Alguns aqui
ainda chegam a buscar as causas desse pagamento na Guerra do Paraguai, e com a única ﬁnalidade,
creio eu.
O Brasil, desde a construção, vem acudindo o
Paraguai. Vem prestando favores ao Paraguai. A cons-
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trução, por si só, é plenamente justiﬁcável, o Paraguai
não pagou absolutamente nada por isso.
O reajuste que se dava com a inﬂação americana, para dívida paraguaia, que é custeada por Itaipu,
mas bancada pelo Tesouro Nacional e pelo BNDES,
esse reajuste já não existe mais, enquanto que, para
o Governo brasileiro, ele continua existindo.
Mas, comum e modernamente, tem-se respondido que o ex-Presidente Lula fez um acordo com o
atual Presidente do Paraguai Lugo, para que o Brasil
acudisse, de alguma forma, os paraguaios e que isso
também serviria para resolver o problema dos chamados brasiguaios, brasileiros que foram para o Paraguai
e que encontram extrema diﬁculdade para que ali regularizem a sua situação fundiária, para registrar inclusive os seus ﬁlhos, e que é preciso fazer um acordo
ou acordos de residência e regularização migratória
dentro do Mercosul, especialmente ali.
O Paraguai, como todo e qualquer país do mundo,
é obrigado a dar segurança jurídica a seus cidadãos. É
obrigado a proteger aqueles que ali se encontram.
O Relator na Câmara dos Deputados, Deputado
Rosinha, chega a dizer o seguinte: “depois que houve
essa declaração conjunta entre Lugo e Lula, o governo do Paraguai ﬁnalmente efetuou depósito dos instrumentos de ratiﬁcação dos acordos de residência e
regularização migratória.
Apenas na semana de 26 de novembro, a 02 de
dezembro de 2010, em Santa Rita, no Departamento
Paraguaio do Alto Paraná, permitiu-se que aproximadamente 1.130 brasileiros regularizassem a sua situação
migratória. Quatrocentos e sessenta e oito brasileiros
receberam, de imediato, documento deﬁnitivo de regularização, e cerca de 658 outros carnês foram emitidos
posteriormente pela Direção-Geral de Migrações. Em
sua maioria, cerca de 60% aguardavam regularizar sua
situação migratória há mais de 10 anos.
O Paraguai argumentava que tinha um problema
diplomático para resolver. Ora, após receber a promessa de paga de recompensa do dinheiro, o Paraguai
resolveu começar a solver esse problema.
Então, na realidade, o Brasil está pagando um
resgate. O Brasil está resgatando seus cidadãos em
terras alheias. Ora, aqui o Brasil é obrigado a proteger
os cidadãos do Paraguai sem cobrar nada em troca.
Portanto, Sr. Presidente, não houve contrapartida.
Também se diz que o impacto será mínimo no
nosso Orçamento, porque o nosso Orçamento, em
2011, pode chegar a dois trilhões. E o que são, na realidade, R$ 2,5 bilhões? Eu vou dizer para os senhores
o que são R$ 4,5 bilhões, R$ 5 bilhões. Esse dinheiro
dá para custear 75% dos investimentos contratados
pelo Governo Federal para o Programa Luz para To-
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dos, cujo orçamento-geral é de 6,1 bilhões. Então, 5
bilhões levariam hoje energia elétrica para 1.300 milhão
de famílias brasileiras, o que corresponde a 6.700 milhões brasileiros que passariam a ter energia elétrica,
dinheiro que vai ser repassado para o Paraguai.
A usina de Belo Monte, que irá gerar cerca de 4,5
mil megawatts médios irá custar 19 bilhões. Vejam que
nós poderíamos construir a usina de Belo Monte; um
quarto dela poderia ser construído. Com esse valor,
nós construiríamos 8.400 mil quilômetros de linha de
transmissão de 500 kws, o equivalente a quase 9% de
toda a renda básica de transmissão do Brasil, hoje com
95.800 quilômetros de extensão. E mais: no caso da
região Amazônica, da população amazônica, Senador
João Pedro, essa daria para que todo consumidor da
Amazônia, que está dentro dos chamados sistemas
isolados, deixassem de pagar energia elétrica por 15
anos. Só isso.
Então, nós estamos dando sim os recursos para
o Paraguai. Agora, não podemos desconhecer que
isso realmente tem um impacto extremamente negativo dentro do País.
Também se diz que o consumidor não pagará, e,
sim, o contribuinte. Agora, vejam os senhores o que
se diz quanto ao valor. “Olha, isso aí é algo módico,
isso não quer dizer absolutamente nada”. Pois, para o
Ministro de Minas e Energia, Senador Edison Lobão,
na declaração que ele deu à Revista IstoÉ, ele diz o
seguinte: “Nada disso faz sentido; o valor que se paga
ao Paraguai pela cessão de energia é absolutamente
justo”. Olhem, o Ministro de Estado responsável pela
Pasta. E o Presidente da Itaipu Binacional desde 2003,
Jorge Samek, diz o seguinte: “O preço que se paga aos
paraguaios é de US$ 45,31 por megawatt/hora”.
Já seria um preço justo de mercado. [...]
É mais do que propõem, por exemplo, os responsáveis pela construção da Usina Santo Antônio, no rio Madeira, que pretendem vender
à Eletrobras a energia ali produzida a partir
de 2012 por US$ 39,45 dólares o megawatt/
hora. “Itaipu não é problema para o Paraguai,
mas solução” [...].
Então, vejam que as autoridades ligadas ao setor, Senador Jarbas Vasconcelos, como V. Exª bem
acentuou no seu voto em separado, ninguém concorda com isso. É um acordo de companheiros, o Governo do Brasil querendo ajudar o Governo do Paraguai,
isso seria muito bom, mas às custas até do desenvolvimento do Brasil.
Agora, o pior de tudo: primeiro, os consumidores
vão pagar sim. Tanto é que o nosso Senador Ciro Nogueira já fez um protesto aqui em relação a isso. Disse
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o nosso querido Ciro Nogueira aqui no Senado que
já foi dado um reajuste preventivo. As empresas pediram um quantum e o Governo chegou a autorizar o
reajuste pelo dobre desse quantum. Então, o reajuste
já foi dado, já foi feito um reajuste preventivo para se
custear isso. Mas, vamos supor que fosse efetivamente
verdade. Ora, quem é o contribuinte? O consumidor é
aquele que consome energia elétrica, e, como estamos
vendo, muitos brasileiros ainda não têm energia elétrica
. Grande parte poderia ter, com esses recursos. Esse
é o consumidor. Agora, o contribuinte é todo mundo.
Quem compra um quilo de carne paga o seu imposto,
pobre, rico, qualquer um. Quem está pagando seu imposto vai ajudar a pagar o aumento dessa contribuição
ao Paraguai, dessa ajuda ao Paraguai.
Agora, para o Congresso Nacional, é desastroso, porque, mais uma vez, se desconhece que o Congresso existe.
Está aqui, saiu no jornal, no dia 9 de maio de
2011, a Agência Brasil dizendo o seguinte:
“Dilma vai honrar compromisso de Lula
de pagar mais ao Paraguai pela energia de
Itaipu.
No domingo (15), ela segue para Assunção, no Paraguai, onde pretende anunciar o
novo valor que o Brasil vai pagar pelo excedente de energia gerado pela usina hidrelétrica de Itaipu.
Então, Srs. Senadores, nós aqui vamos apenas
referendar – vamos votar contra, é claro, como disse o
Senador Itamar Franco – o que o Executivo já decidiu.
O Legislativo, mais uma vez, vai apenas dizer amém.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. José Sarney, 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 o Senador Inácio Arruda. V. Exª dispõe do tempo regimental.
Gostaria de lembrar aos Srs. Senadores que temos 24 oradores inscritos. O Senador Inácio Arruda é o
quarto orador. Então, precisamos cumprir o Regimento.
Do contrário, não se termina hoje a discussão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tratamos de um tema mais do
que estratégico para a nossa Nação. Já ouvimos aqui
um número razoável de Senadores, antes mesmo do
início da discussão da matéria, e, hoje, começamos a
discutir a matéria, ouvindo parlamentares que, entre
outras coisas, tiveram a responsabilidade de governar
o País, como o Senador Itamar Franco.
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Trata-se de um rio fabuloso, o Paraná, primeiro
porque une três Estados, de saída: São Paulo, Minas
e Mato Grosso do Sul. Em seguida, une quatro países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, quando
desemboca no Rio da Prata, formando aquele delta
espetacular.
No Paraná, nós temos quatro importantes hidroelétricas, duas em São Paulo, Jupiá e Ilha Solteira. Nós
temos a maior construção binacional para a geração de
energia hidroelétrica do mundo. E nós temos em Itaipu
a maior geradora do mundo em energia hidroelétrica. E
temos ainda no Paraná, na fronteira do Paraguai com
a Argentina, a hidroelétrica de Yaceretá, que fornece
energia para o Paraguai e Argentina.
Nós ouvimos a discussão, debatemos na Comissão do Mercosul, em seguida a matéria foi à Câmara
dos Deputados, e agora, em decisão ﬁnalística, chega
ao Plenário do Senado Federal.
Sr. Presidente, quem é o principal interessado
nessa unidade Brasil e Paraguai?
Os dois países, estrategicamente, decidiram construir a barragem, não apenas em função das equações
que permitiriam examinar as tarifas, o preço, o valor, o
montante em bilhões de dólares que deveria se pagar
por essa barragem, mas sobretudo a decisão, o local
ideal para tê-la como a maior geradora de energia do
mundo, fundamental para o nosso País, fundamental
para o nosso Brasil, muito, muito importante para o
Brasil – é uma geração especialíssima de energia que
temos ali no rio Paraná –, essa decisão não se deu sobre os números friamente, sobre a equação friamente,
sobre o cálculo matemático friamente. Não.
Vejam uma particularidade: crise de petróleo para
lá, crise de petróleo para cá. Uma empresa brasileira decidiu manter o preço do combustível que sai da
Petrobras para as distribuidores. É um compromisso
de natureza política. Não é um compromisso de natureza meramente econômica, meramente reprodutora
da ideia de que, investindo o capital, ele tem que ser
remunerado na equação tal. Não! Sendo assim, os
preços deveriam estar muito maiores. No entanto, você
contém esses preços em função do interesse estratégico de desenvolvimento do seu País. Assim é com
Itaipu. Interessa esse Tratado, interessa para nós. É
para o Brasil que interessa.
Daqui a pouco, mais 10 anos, 12 anos, essa
energia de 50% será 100% do Paraguai. Quem é que
tem interesse de comprá-la? Quem mais está interessado em comprá-la, em adquiri-la, em mantê-la?
Quem mais está interessado na estabilidade naquela tríplice fronteira? Quem está interessado? Nós, o
Brasil. Somos os mais interessados em manter esse
negócio conosco.
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Eu não quero nem falar dos interesses do Brasil
dentro do território paraguaio. Quero dimensionar só o
interesse separado do Brasil. Só aí já seria suﬁciente
para examinarmos o Tratado e votarmos favoravelmente ao Tratado. Só isso bastaria. Mas vai além. Temos
muitos interesses hoje do Brasil dentro do Paraguai,
de brasileiros que vivem no Paraguai e de negócios
das empresas brasileiras com empresas paraguaias
e de empresas brasileiras no Paraguai. Então, você
tem um conjunto de atividades que o Brasil desenvolve nessa nação.
Ademais, poderíamos examinar outros aspectos.
Veja: como construir essa nossa unidade sul-americana tão importante no futuro da nossa região? Como
construí-la? Como fazer essa unidade? Qual o papel
do Brasil nessa unidade sul-americana? Nós devemos
tratar – o Chico Buarque fez uma frase espetacular
para esses episódios. Nós devemos tratar de falar
grosso com o Paraguai, com a Bolívia, ou nós devemos tratá-los como parceiros políticos, econômicos,
sociais, que constroem uma nova situação no mundo,
que buscam estreitar laços na sua região? Não é esse
o caminho que nós queremos apontar, da integração
sul-americana? Nós não queremos fortalecer o Mercosul? Nós não queremos fortalecer a Unasul? Nós
não queremos integrar a nossa região como um todo?
Se quisermos, o caminho é este, o caminho está aqui
apontado entre nós.
Eu ﬁco sempre ouvindo essa idéia de que, se nós
ﬁzermos esse tratado, nós vamos encarecer tanto a
energia no Brasil, nós vamos ter tais e quais diﬁculdades. A gente já ouviu isso demais. Imagina tirar o
petróleo a sete mil metros de profundidade. Qual é o
preço? Qual é o preço, a sete mil metros de profundidade? Esse pode ser chamado o petróleo mais caro
do mundo, que nós precisamos ter a mais soﬁsticada
tecnologia.
Sinceramente, não pode ser essa idéia, de alguns
colegas Senadores, de que o nosso problema aqui
está no preço. Ou querer passar a idéia, para a sociedade brasileira, de que nós estamos a fazer um favor
ao Paraguai, que nós estamos a fazer uma benesse,
ou, como nos fez ver aqui o Senador João Pedro, que
nós estaríamos dando uma esmola para o Paraguai,
contrariando esse argumento – evidentemente que o
João Pedro estava contrariando esse argumento. Não
é nada disso.
Esse projeto de notas reversais que permite uma
mudança de cálculo interessa para o Brasil, interessa
a nós. E interessa economicamente! Não é favor, não
é benesse, não estamos a fazer um tratado de mãos
nas costas, de tapinhas nas costas. É uma disputa
também política que, corretamente, os dois países
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travam, resolvem na diplomacia, fazem um acordo diplomático. Quantos acordos nós ﬁzemos no nosso País
nos últimos 20, 25, 30 anos, nesse período, digamos,
democrático da vida política brasileira?
Talvez, se fôssemos examinar numericamente...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Já vou concluir, Sr. Presidente.
...valores estabelecido nos contratos, jamais faríamos, jamais discutiríamos sequer o assunto no Congresso Nacional. Mas aqui, não! Aqui vamos fazer um
tratado com o Paraguai que interessa sobremaneira
ao Brasil, porque o principal interessado em comprar
essa energia, quem mais precisa da energia de Itaipu, quando ela estiver exclusivamente nas mãos do
Paraguai, somos nós, o Brasil. Somos nós que temos
o maior interesse nessa energia. Somos nós que queremos comprar.
E qual é a nossa atitude? Entrar em uma linha de
atrito, de conﬂito, de instabilidade? A quem interessa
esse conﬂito? Ao nosso progresso? Ao nosso desenvolvimento? Interessa ao Paraguai, mais subdesenvolvido, mais desagregado economicamente? Não,
interessa um desenvolvimento conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Inácio Arruda, pelo
cumprimento do tempo regimental.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Enquanto o próximo orador se dirige à tribuna, eu queria
pedir licença para fazer um registro, Sr. Presidente,
sobre uma questão do PMDB, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesta quarta-feira, dia 11, o PMDB
marcou um.novo ciclo na história política brasileira.
Em solenidade ocorrida na Liderança do PMDB no
Senado Federal, o empresário Paulo Skaf, Presidente
da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP),
ﬁliou-se ao PMDB, o que engrandece o partido no âmbito nacional e no Estado de São Paulo.
A ﬁliação de Paulo Skaf abre as portas para que
o empresariado paulista e brasileiro possa participar
ativamente da atividade política. Como Presidente Nacional do Partido, desejo boas-vindas ao Paulo Skaf.
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Tenho certeza que o PMDB de São Paulo, representado por Michel Temer, nosso Vice-Presidente da República, pelo Ministro Wagner Rossi, da Agricultura, pelo
Deputado Baleia Rossi e tantas outras expressivas
lideranças, vai continuar crescendo, para disputar as
próximas eleições municipais e o pleito de 2014.
Além de Skaf, outra grande conquista para o partido será a ﬁliação do Deputado Gabriel Chalita, que
assinará a ﬁcha no próximo dia 4 de junho.
Skaf e Chalita são as apostas do PMDB para os
grande embates eleitorais.
Portanto, o PMDB, que no passado defendeu a
democracia com nomes que ﬁzeram a nossa história,
como Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio
Vilela e tantos outros, agora se moderniza cada vez
mais com o ingresso de lideranças políticas capazes
de conquistar mais votos e ﬁliados para o partido.
Agradeço também a presença da Vice-Presidente
do Congresso Nacional, Marta Suplicy, do Humberto
Costa, que está na tribuna e que esteve também nesse ato de ﬁliação, ao Presidente Sarney e a todas as
lideranças nacionais. Agradeço também ao Senador
que preside esta sessão, Wilson Santiago, e a todos
aqueles que estiveram lá prestigiando esse ato importante do nosso partido e da democracia brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Humberto
Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o debate que ora travamos é de
imensa relevância para o nosso País, para o Mercosul e para as relações bilaterais do Brasil com o nosso
país irmão, o Paraguai.
Todos nós somos sabedores de que essa relação,
desde a realização da Guerra do Paraguai, quando uma
tríplice aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina, respaldada pelo império britânico, fez uma disputa,
uma guerra, episódio histórico esse marcado por uma
profunda contradição em todos aqueles que o analisam
e, posteriormente, por outros episódios de disputa de
fronteiras, como sendo um problema que sempre permeou a relação do Brasil com o Paraguai.
Foi dentro dessa visão geopolítica da necessidade de estabelecer uma estabilidade entre as fronteiras do Brasil e o Paraguai e nessa relação também
que várias ações foram tomadas ao longo do tempo.
O Tratado da Amizade, que permitiu a construção da
ponte que liga o Brasil ao Paraguai, posteriormente o
próprio projeto que gerou Itaipu.
A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, portanto, se faz dentro dessa estratégia de superação de
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conﬂitos entre os dois países e existe como eixo estruturante dessa relação entre o Brasil e o Paraguai.
Aqui já foi dito: a usina foi construída com a perspectiva de que sua produção de energia seria dividida
em partes iguais para os dois países, com direito de
preferência ao outro daquela energia que não fosse
utilizada, sendo que essa aquisição do excedente deveria se fazer a preço justo.
E foi nessa visão que a Senadora Gleisi Hoffmann
apresentou seu parecer. Eu gostaria de dizer já, de
imediato, àqueles que imaginam que esse parecer não
tenha se baseado única e exclusivamente em aspectos
técnicos, que a Senadora Gleisi foi simplesmente diretora administrativo-ﬁnanceira da Empresa Binacional
de Itaipu. Portanto, os números que são apresentados
no relatório são absolutamente ﬁdedignos, construídos
a partir de alguém que conhece essa realidade.
Pois bem. Do consumo hoje da energia produzida
por Itaipu, 90% são feitos pelo Brasil, o que corresponde a 20% de toda produção e utilização de energia do
nosso País, enquanto o Paraguai utiliza apenas 10%,
e isso atende a 95% das suas necessidades.
O processo de remuneração envolve uma equação que, na verdade, leva a que a maior parte dos recursos que deveriam ser distribuídos como remuneração
ao Brasil e ao Paraguai seja consumido com o pagamento, com a rolagem da dívida, o que corresponde a
64% das receitas de Itaipu. Portanto, Brasil e Paraguai
deixam de auferir importantes recursos decorrentes
da receita da empresa, por conta de uma dívida que,
ao longo do tempo, por um processo de má gestão,
cresceu, e cresceu de forma signiﬁcativa.
Esses números, inclusive, estão disponíveis. É
verdade que a empresa não pode ser auditada pelo
Tribunal de Contas, porque se trata de uma empresa
binacional, mas também nenhum governo que sucedeu ao governo militar que construiu Itaipu modiﬁcou o
Tratado, para que o Tribunal de Contas também pudesse ﬁscalizá-la. Apesar disso, é uma empresa que tem
auditoria externa e cujos números estão disponíveis e
transparentes para quem os quiser conhecer.
Só para que se tenha uma ideia, em 2023, quando
essa dívida for zerada, o Paraguai, por exemplo, sairá
de uma receita decorrente do pagamento de royalties e, principalmente, do excedente que vende ao
Brasil e passará a ter condição de auferir uma receita
de US$1,5 bilhão. Portanto, no nosso entendimento,
nós estamos fazendo justiça e estamos pagando um
preço justo.
O custo médio da produção de energia no Brasil, hoje, corresponde a aproximadamente R$75,00
megawatt/hora. Itaipu produz energia para o Brasil,
atualmente, ao preço de R$73,00 por megawatt/hora.
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Portanto, essa correção não levará a nenhum desequilíbrio importante. Isso representa pouco para o
Brasil, cuja empresa nacional de eletricidade obtém
lucros anuais da ordem de US$6 bilhões. Portanto,
US$240 milhões para essa empresa não têm o peso
que muitos estão querendo colocar aqui, mas para o
Paraguai isso tem um peso enorme. Além disso, vai
contribuir para que a receita de Itaipu represente 20%
das receitas daquele país.
E nós não estamos inaugurando um período de
novos aumentos para o custo da energia de Itaipu. Tivemos aumento em 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992
e em 2006 também, a um custo... Como eu disse, o
Brasil ganha pelas relações econômicas que tem com
o Mercosul e com o Paraguai e, principalmente, pelo
que isso representa politicamente. Portanto, é muito
importante que se aprove esse projeto.
Estamos falando de um vizinho em que 60% da
sua população vive na condição de pobreza, em que
32% dessa população vive na condição de pobreza
extrema. E aqui, para os que imaginam que o Mercosul
e que o Paraguai sejam um problema para o Brasil, é
importante que se diga, por exemplo, que o Brasil exporta U$26 bilhões por ano para o Mercosul. O saldo
comercial positivo do Brasil com o bloco é de U$6 bilhões anuais. É maior que o nosso saldo com a China
e com a União Européia, diferentemente de um déﬁcit
que temos com os Estados Unidos, de 7,7 bilhões.
E o mais importante é que 93% das exportações do Brasil para o Mercosul e para esses países
é de produtos industrializados. Portanto, um grande
valor agregado. Nós podemos dizer que o Mercosul é
a possibilidade e é a realidade de geração de muitos
empregos no nosso País.
O Brasil na relação com o Paraguai tem um superávit anual de 1,9 bilhões. Portanto, só esse superávit
é oito vezes maior que o incremento dessa receita que
o Paraguai terá com o aumento no valor da energia
excedente que estaremos pagando.
Só para que se tenha uma ideia, o superávit do
Brasil entre 2003 e 2010 foi de US$8,4 bilhões. Aqui
o que se trata é de exercer o Brasil um papel concreto na integração do Mercosul, de o Brasil exercer um
papel concreto de integração com o Paraguai. E dizer
mais: são inúmeras as empresas brasileiras que estão
investindo no Mercosul e no Paraguai. E é bom que se
corrija também aqui uma aﬁrmação: os recursos que
vão viabilizar a construção das linhas de transmissão
entre Itaipu e Assunção não são recursos doados pelo
Brasil. É um ﬁnanciamento do BNDES, que certamente ﬁnanciará uma empresa brasileira que vai receber.
Não se está fazendo aqui doação. Está-se fazendo
um empréstimo.
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Portanto, entendo que este Parlamento, que este
Senado, hoje, ao assumir a posição de votar este acordo, de votar este projeto de decreto legislativo vai fazer
aquilo que a América Latina, que a América do Sul...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Só para concluir. E agradeço a tolerância.
O Brasil vai estar fazendo aquilo que se espera
de um País que tem um importante papel a exercer na
geopolítica latino-americana, que tem um importante
papel a exercer no desenvolvimento econômico, político e social da América do Sul e que tem um papel
importante a exercer na defesa dos interesses da sua
população, dos interesses do seu País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Humberto Costa,
pelo cumprimento do tempo regimental.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quem de
nós, que desempenha mandato eletivo, já não se colocou diante de uma questão intrincada, polêmica, uma
questão que não tenha sido objeto de campanha eleitoral ou de compromissos públicos que assumimos com
nossos constituintes e que somos obrigados a decidir
aqui em nome deles, especialmente, nós, Senadores,
que somos eleitos pelo voto majoritário?
A nossa votação não obedeceu necessariamente
às fronteiras partidárias; os nossos Estados abrigam
interesses contraditórios; muitas vezes as matérias são
tão complexas que não estão ao alcance dos eleitores.
Nós mesmos, Senadores, com toda brilhante Assessoria do Senado, eu, Senador Itamar, me confesso
incapaz de entender essa fórmula paramétrica que
V. Exª projetou para ilustrar a composição da tarifa
de Itaipu. Mas algumas questões são absolutamente
claras e transparentes, não pode haver dúvida quanto
à resposta dos nossos eleitores.
Se eu perguntar a um eleitor de São Paulo, da
capital, lá de Itaquera, de Guaianases, da Brasilândia,
de Santo Amaro, um eleitor de Jales, de Pontalinda, de
Rio Preto, de Campinas, se eu perguntar a qualquer
um dos eleitores de São Paulo – tenham eles votado
em mim ou votado na Senadora Marta Suplicy, e muitos votaram em nós dois:
“Meu amigo, você concorda com o aumento da
sua conta de luz? Você concorda que eu vote em seu
nome para aumentar a conta que você paga todo mês,
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que a sua família paga todo mês a título de fornecimento de energia que a sua família ou sua empresa
consome? Você concordaria que eu votasse esse
aumento da sua conta para beneﬁciar o Governo do
Paraguai?”.
Eu tenho certeza absoluta, Sr. Presidente, que
nenhum eleitor concordaria. Eu receberia um sonoro e
rotundo “não”, porque não tem sentido, aumentarmos
a conta de luz do brasileiro para atender ao Governo
do Paraguai.
E não se diga, como disse a relatora, que é líquido
e certo que o consumidor não pagará, que quem pagará será o contribuinte, que acabam sendo as mesmas
pessoas. Basta que nós olhemos, Srs. Senadores, o
texto do projeto de decreto legislativo que o Senado
se prepara para votar. No texto do projeto de decreto
legislativo não há qualquer menção ao fato de os encargos serem assumidos pelo Tesouro Nacional, ou
seja, pelos contribuintes.
O texto do PDL diz respeito apenas à correção
do montante de remuneração do Paraguai pelo fornecimento da energia produzida por Itaipu e que não
utiliza. Está dito, sim, na exposição de motivos que a
tarifa não sofrerá qualquer acréscimo. Mas o que vale,
e os Senadores sabem, o que vale é a lei, não é a exposição de motivos. O que vale é a lei.
A lei que internalizou no Direito brasileiro o Tratado de Itaipu. O que vale é o Decreto Legislativo nº
23, de 1973, que diz que compõe o custo a energia de
Itaipu o montante necessário à remuneração de uma
das partes contratantes pela energia que ela não utilizar e que o montante dessa remuneração será pago
mensalmente pela empresa Itaipu. Logo, a Itaipu paga
com uma receita que advém da tarifa do consumidor,
especialmente o consumidor do Centro-Sul, que vamos
onerar em benefício do Governo do Paraguai.
Dirão “é o povo do Paraguai”. Quem me garante que o governo paraguaio vai utilizar esse dinheiro
na infraestrutura, na ampliação da saúde pública, no
aprimoramento da educação, na segurança pública?
Ninguém me garante! E nem é nossa função, aliás,
garantir. Poderíamos, sim, ter obtido do Paraguai contrapartidas em troca desse aumento da receita do país.
Contrapartida, por exemplo, em uma política em ações
práticas e efetivas de combate ao crime transnacional,
ao tráﬁco de drogas, ao tráﬁco de armas, ao tráﬁco de
produtos pirateados. Isso foi objeto de conversas entre
os dois governos, mas no tratado, no acordo, não há
uma linha, uma letra, sobre isso.
Disse a nobre Relatora na Comissão de Relações
Exteriores que o PSDB se recusou a adotar emenda
nesse sentido. Ora, até o ascensorista do Senado sabe
que não são admitidas emendas em tratados inter-
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nacionais, porque isso seria invasão da competência
privativa do Chefe do Executivo para celebrar essas
avenças. Logo, não poderia ser emendado o tratado.
Caberia ao Presidente da República, que negociou esse
entendimento, exigir como contrapartida do Paraguai
que cooperasse conosco para coibir, por exemplo, essa
delivery armas, que a Folha de S.Paulo noticiou há
poucos dias: a pessoa comprando uma arma pelo telefone, que foi entregue por um motoqueiro no ponto
preestabelecido. O Governo nada fez.
E mais: estamos perdendo recursos. Estamos
transferindo anualmente ao Paraguai um recurso que
é superior ao custeio de operações da Polícia Federal
neste ano. A importância que o Paraguai vai receber,
por conta desse ajuste, equivale a uma quantia maior
do que o orçamento de operações da Polícia Federal
neste ano.
Agora, que a situação aprove, sem pestanejar, o
que o Governo brasileiro quer não faz bem o meu estilo, mas é o reﬂexo do governismo. Acontece que nós
estamos dando um estatuto supranacional ao governismo. Aqui, está-se criando um governismo em prol
do Governo do Paraguai, porque é disso que se trata.
Ora, se é injusto para o consumidor brasileiro, esse
acordo é lesivo também, na minha opinião, ao interesse brasileiro tendo em vista a diplomacia.
O Brasil vem aumentando a sua presença pelo
crescimento da sua economia, pela sua pujança, e de
nossas empresas; aumentando a sua presença entre os
países da América Latina, e é bom que isso aconteça.
Agora, nós precisamos ser muito prudentes, conduzir
as nossas relações internacionais com extrema prudência, evitando nos submeter aos caprichos de líderes
populistas que, de tempos em tempos, desencadeiam
operações especulativas contra as instituições frágeis
de muitos países vizinhos, e de outro lado uma postura
intervencionista que nos faça ser caracterizados perante os nossos vizinhos como imperialistas. Ora, essa
linha de defesa tênue só pode se assentar no direito
internacional, nos tratados, livremente consentidos entre as partes, o direito de sermos respeitados. Quando
nós substituímos o direito, o respeito aos tratados, por
condescendência ou por um desejo de liderança continental, que é uma espécie de gaullismo tropical, e somos levados por isso a transigir com ações agressivas
de líderes de países vizinhos, o preço é alto. Vejam o
que aconteceu com a encampação das instalações da
Petrobras pela Bolívia: um prejuízo de 1 bilhão e 600
milhões de dólares, estimulado pelo notório Hugo Chávez. A complacência do Governo brasileiro com esse
ato de agressão econômica seguramente estimulou
o Presidente do Equador Rafael Correa, a expulsar a
Odebrecht do país e ameaçar dar o calote numa dívida
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junto ao BNDES. Ora, de transigência em transigência,
de abandono em abandono, onde nós vamos parar?
Que liderança é essa? Nós não podemos transformar
a política externa brasileira no exercício de mero companheirismo político e muito menos de pura solidariedade e de sentimentalismo. Com bons sentimentos o
máximo que se consegue é má literatura.
Ora, o texto desse tratado, na minha opinião,
contraria os interesses do Brasil, contraria os interesses dos consumidores brasileiros, fragiliza o Brasil
na diplomacia internacional e nem faz justiça ao Paraguai, porque nós não sabemos qual será o destino
desse recurso.
Mais ainda: o Tratado de Itaipu tem sido sistematicamente revisto ao longo dos anos, desde a sua assinatura, a partir de 1985, para estipular pagamentos
maiores à energia não utilizada pelo Brasil. O primeiro
reajuste foi indexar a inﬂação do dólar americano o valor dessa tarifa, fato esse já apontado pelo Presidente
Itamar. Depois houve uma sequência de reajuste de
85, 86 até o ano 91.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Esse fator multiplicador do preço do
kw/h que nós pagamos à Itaipu passou de 3,5% para
4% em 1992 e passou para 5% em 2006. Agora, sem
nenhum fato novo que justiﬁque, nenhum, passou de
5% para 15%. Qual é o fato novo que justiﬁca a revisão desse tratado? Qual é o imperativo moral, ético,
econômico ou diplomático que nos levaria a tamanho
desperdício ou tamanha benesse do Governo e do Legislativo brasileiro com o chapéu alheio, ou seja, com o
chapéu do consumidor brasileiro, que nos mandou ao
Senado para defender, sobretudo, os seus interesses,
os interesses dos brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago – Bloco/
PMDB – PB) – Para discutir a matéria, concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Senador Wilson Santiago, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
quero iniciar lembrando V. Exªs de algo que vivemos,
todos nós, no ano passado e também há quatro anos
quando nos apresentamos ao eleitorado brasileiro e
pedimos a conﬁança do seu voto para representá-lo
nesta Casa, no Senado federal.
Muitas foram as vezes em que eleitores nos perguntaram e nos questionaram a respeito da utilidade, a
respeito do trabalho, a respeito das responsabilidades
do mandato e do próprio Senado Federal.
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E nós respondemos sempre a todos que esta é
uma Casa onde os seus ocupantes têm oito anos de
mandato porque estão acima do governo, que tem a
responsabilidade de comandar o Poder Executivo, uma
vez que cada governante é eleito para quatro anos de
mandato.
Nós dissemos aos eleitores que nesta Casa seriam tratados os assuntos de interesse nacional e as
relações que nos unem ou nos distanciam de outros
países e de outras nações. Nós dissemos aos eleitores que cada Estado brasileiro, desde o pequeno Acre
até o grande São Paulo, cada um, teria três Senadores
para igualarmos a decisão de todos nós em favor do
Brasil e pelo Brasil.
Em 2014, vinte e sete Senadores entre nós terão
o seu mandato cumprido, o atual mandato. Em 2018,
serão 54; de 2018 até 2023, serão apenas cinco anos.
Muitos dos que aqui estão, certamente graças ao seu
trabalho, à sua competência, à sua dedicação, poderão estar aqui em 2023, mas, com certeza, muitos dos
que não estiverem mais aqui vão estar como cidadãos
brasileiros, vivendo o resultado das decisões tomadas
no dia de hoje nesta Casa; poderão colher frutos positivos desta decisão, como poderão ter de questionar
sua própria decisão, quando ele não foi acertada.
Nós precisamos dizer, Sr. Presidente, nobres Senadores, que o Brasil tem um dos melhores e mais organizados sistemas de produção, de comercialização,
de distribuição de energia elétrica que nós conhecemos
no planeta. A nossa matriz energética é única, é exclusiva, porque é baseada em recursos hídricos. Por isso
mesmo, a riqueza da natureza brasileira permite que
ela própria impulsione o desenvolvimento, mediante a
oferta de energia elétrica.
Nós temos, no Brasil, para fazer todo o sistema
funcionar, o Conselho Nacional de Política Energética,
que é um órgão governamental; nós temos o Ministério
de Minas e Energia, que é um órgão executivo; nós
temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é
o órgão regulador; nós temos o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, que serve para equacionar
a distribuição e a comercialização de energia; nós temos o Operador Nacional do Sistema Elétrico, presidido por alguém indicado pelo Governo, via Eletrobrás;
nós temos a Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica, para dar garantia econômico-ﬁnanceira a todos os participantes, sejam eles privados, sejam eles
estatais.
Nós temos, enﬁm, mecanismos que dão garantia
a todos os investidores, Senador Aécio Neves, seja à
Cemig, da sua Minas Gerais, seja à Copel, lá do Paraná
do Alvaro Dias, seja à empresa privada que venha a
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investir no Brasil, seja ao pequeno investidor brasileiro
que acredita em PCHs.
Enﬁm, nós temos um mecanismo que se chama
Mecanismo de Realocação de Energia, que garante
que todo produtor de energia neste País tenha um mínimo de energia garantida como energia negociada e
vendida por meio de contratos que precisam ser celebrados, sob a garantia de que terão, efetivamente,
remuneração.
Nós temos sistema elétrico instalado, que garante que, faltando água ou não, o sistema se ﬁnancia e
se mantém de pé. Nós temos um sistema elétrico, no
Brasil, interligado, fruto do trabalho de muitos governos, de muitos governantes.
Agora, venho a este plenário, compareço à Comissão de Relações Exteriores e constato, Sr. Presidente,
que o Governo Federal levou dezessete meses para
ter uma decisão da Câmara dos Deputados a respeito
dessa matéria, levou oito meses para encaminhar o
assunto à Câmara dos Deputados, mais onze meses
para obter, na Câmara, uma decisão e vejo que nós,
em três semanas, na Casa Alta do Poder Legislativo
do País, devemos tomar uma decisão. Três semanas
é pouco tempo para decidirmos, Senador Dornelles,
um assunto que não tem uma única palavra da Aneel, que não tem uma única palavra do ONS, que não
tem nenhuma palavra da Câmara de Comercialização
de Energia, que tem apenas a palavra da diplomacia
brasileira, a palavra do ex-Presidente Lula, que, junto
com o do Presidente Lugo, ﬁrmou esse documento,
ﬁrmou essa intenção.
Eu pergunto a V. Exªs: nós somos do Lula? Nós
somos da Dilma? Nós somos do Lugo? Não! Nós somos
do Brasil! E é pelo Brasil que temos de falar hoje.
Duzentos e quarenta milhões de dólares é muito
dinheiro para ser transferido ao Paraguai sem nenhuma
justiﬁcativa econômica ou ﬁnanceira. Nós temos que
defender o nosso País para, em 2023, aplaudirmos o
Paraguai, Senadora Gleisi Hoffmann, que vai, a partir de 2023, sim, senhor, ter uma receita mensal de
US$70 milhões, pela energia que lhe é de direito pela
geração de Itaipu. Setenta milhões de dólares por mês
é o que o Paraguai receberá, e ele não participou do
investimento; ele participou do acordo. O investimento
foi feito com as garantias brasileiras.
Ora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, de repente,
ouço alguém dizer que devemos ﬁrmar esse documento, aprová-lo, porque o Brasil tem uma dívida com o
Paraguai por causa da guerra que tivemos com aquele
país e que se encerrou em 1872. Pergunto a V. Exªs:
quanto deve o povo alemão aos judeus? Quanto devem
os americanos aos japoneses depois de Hiroshima e
Nagasaki? Quando deve a Inglaterra à África do Sul?
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Certamente, não estão pagando suas contas, Senador Aécio, com preço embutido em compra de energia
elétrica ou em acordos comerciais adicionais. Fazem,
sim, tratados, tratados em alto nível e em defesa do
interesse de todos os países e mutuamente válidos
para os interesses das relações internacionais.
Esse documento, esse acordo que se ﬁrma aqui
ou que se pretende aprovar aqui é, sem dúvida nenhuma, baseado em ideologia política, baseado nessa postura diplomática do Brasil de sempre se curvar,
como se curvou a Bolívia quando ela tomou a nossa
reﬁnaria, Senador Alvaro Dias. É a política do Brasil de
aceitar que presidentes de países da América do Sul
cheguem ao Pernambuco do nosso grande Governador Jarbas Vasconcelos e anunciem que vão construir
lá grandes empreendimentos, que até hoje não saíram do chão. Tenho certeza de que vamos conseguir
que esse assunto seja objeto da reﬂexão de cada um
de vocês, de cada um dos senhores, porque, se, em
1973, o Brasil e o Paraguai ﬁrmaram esse acordo, que
custou US$27 bilhões em investimentos, que começou
em 1986 e resultou, em 1994, numa nova modalidade,
num novo modelo, numa nova forma comercial que
beneﬁciou todos os dois países.
Na verdade, de 1986 a 1994, o Paraguai recebeu religiosamente o pagamento do contrato ﬁrmado
com o Brasil.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – De
1986 a 1994, o Brasil pagou ao Paraguai, integralmente,
o valor contratado e, na verdade, não utilizou da energia
e não precisou da energia. Mas pagou. E agora que o
Paraguai apenas discute, questiona, a nossa realidade
comercial e econômica presente, vai o Brasil apenas
em direção ao Paraguai e atende ao seu pleito.
Nós deveríamos ter outros mecanismos para
negociar com o Paraguai, até porque nós sabemos
das questões de “brasiguaios” aqui já apontadas, das
questões de contrabando aqui já apontadas, do destino
de muitas coisas irregulares do Brasil, como veículos
furtados que chegam ao Paraguai. Mas nós poderíamos, ao invés de discutir, Senador Moka, com o Paraguai o preço da energia, fazer mais investimentos em
infraestrutura, levar empresas ao Paraguai, transferir
tecnologia, estabelecer parcerias na área da educação, da segurança pública e outras coisas mais que
este Senado, com certeza, aprovaria.
Cento e vinte milhões de dólares por ano passarão a ser US$360 milhões por ano. Diz o Governo
que não vai para a conta de luz, mas vai para a conta
do povo brasileiro, porque quer tirar este dinheiro do
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Orçamento. E ainda não disse, Srªs e Srs. Senadores,
de qual item orçamentário tirará esses recursos.
Nós sabemos que muito precisa ser feito, mas,
com certeza, nós não podemos aceitar e aprovar esse
acordo da forma como ele está proposto, porque ele
não é, sem dúvida nenhuma, um acordo que beneﬁcia
o Brasil e tampouco o Paraguai, como disse o Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues, do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Randolfe, peço licença a V.
Exª para prorrogar a sessão até o ﬁnal da discussão
da matéria...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – ... e de todas as matérias que estão
previstas na pauta.
Obrigado a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não
quero negar a minha condição de humano e de historiador: de humano porque todos os ﬁlósofos, desde
Aristóteles, já nos deﬁnem como ser histórico e social
e de historiador porque a história é que revela concretamente, ao contrário do que tenho ouvido aqui
na Casa, o destino dos povos. Então, vou ter que me
reportar ao séc. XIX.
Quero me reportar ao séc. XIX, tão citado aqui,
fazendo uma citação em uma obra conhecidíssima,
reconhecida como principal documento sobre a guerra do Paraguai: a obra do historiador Julio José Chiavenatto.
Na última versão desta obra é incluso um documento do insuspeito Duque de Caxias, patrono do
Exército Brasileiro. Ninguém pode argumentar que ele
seria um militante de esquerda. Quero trazer aqui o último trecho do depoimento de Duque de Caxias, em
uma carta endereçada ao Imperador Pedro II, sobre
a guerra do Paraguai. Dizia Caxias:
A paz com López, a paz, Imperial Majestade, é o único meio salvador que nos resta.
López é invencível, López pode tudo; e sem a
paz, Majestade, tudo estará perdido e, antes de
presenciar esse cataclisma funesto, estando
eu à frente dos exércitos imperiais, impetro a V.
Majestade a especialíssima graça de outorgar-

Quinta-feira 12

553

15295

me minha demissão do honroso posto que V.
Majestade me tem conﬁado.
É o Duque de Caxias dizendo, no séc. XIX, que o
Brasil não deveria seguir naquela guerra, porque aquela guerra não correspondia aos interesses brasileiros.
Ele diz mais: que colocava à disposição o seu cargo
de chefe dos exércitos do Governo brasileiro e dos
exércitos da Tríplice Aliança. Não foi o que fez o Brasil. Não foi o que fez a Tríplice Aliança, principalmente
apoiado pelo poderio do capital inglês. Insistimos na
guerra e trouxemos um resultado: nós exterminamos
75,75% do povo paraguaio; nós exterminamos 99,50%
dos homens adultos do Paraguai; nós exterminamos
96,56% da população masculina do Paraguai no século
XIX. Tudo isso em nome do povo brasileiro? Não, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras. Tudo isso foi em nome
do banco Rothschild. Foi em nome das libras esterlinas
britânicas que nós produzimos isso no século XIX.
E nós não podemos lembrar isso aqui? Nós temos
que lembrar, assim como temos que lembrar o nazismo
também. Por quê? Qual o preço que tem que pagar
o povo alemão aos judeus? Não tem preço. O que foi
feito pelos nazistas contra o povo judeu é abominável,
e isso deve ﬁcar na memória histórica e deve ser referenciado por nós. Nós não podemos argumentar que
não existe história.
Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, vamos às contas corretas. Eu já falei muito do século XIX. Vamos falar do século XX. O
acordo que resultou em Itaipu, a maior hidrelétrica do
Planeta, hidrelétrica binacional, foi ﬁrmado por ter sido
indispensável, pelos estudos do Governo brasileiro, que
se fosse ﬁrmado com o Governo do Paraguai.
Pois bem, alguém poderia dizer: mas poderia
haver acordo com qualquer outro país. Não poderia,
porque os estudos apontavam que as vantagens comparativas para a construção da hidrelétrica não viriam
se fosse construída em outro local que não onde foi
construída Itaipu.
Pois bem, então é importante entender a dimensão desse projeto. É necessário lembrar que a usina
de Itaipu, pelo acordo originário, pertence aos dois
países. E o Paraguai assumiu, em consonância com
a construção da usina de Itaipu, uma dívida ﬁnanceira com o Estado brasileiro, representado no caso pela
Eletrobrás, equivalente a 50% do valor empregado na
construção.
Atualmente, o Estado paraguaio paga essa dívida
por meio de grande parte de sua quota de 50% da energia elétrica que vende ao Brasil. Pois bem, só que esse
acordo tem um conjunto de ilegitimidades. A primeira
delas: é um imenso sobrepreço da obra. Inicialmente,
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essa obra foi orçada em US$2 bilhões e acabou custando US$20 bilhões. Ou seja, 10 vezes mais.
Como resultado, o Paraguai, em vez de ﬁcar com
uma dívida de US$2 bilhões, ﬁcou com uma dívida de
US$20 bilhões da obra.
A outra ilegitimidade é que a taxa de juros dessa obra e a atualização monetária incidiram por décadas sobre o estoque dessa dívida, a taxa de juros de
7,5% ao ano mais a inﬂação dos Estados Unidos da
América. É por isso que a gente não pode falar grosso com o Paraguai e falar ﬁno com os Estados Unidos
da América.
Como resultado disso, até hoje o Paraguai pagou 12,5 bilhões. Ou seja, mais de 12 vezes o custo
orçado inicialmente. E hoje a dívida continua em mais
de US$10 bilhões.
A Controladoria Geral do Paraguai, recentemente,
em uma auditoria dos resultados da dívida do Paraguai com o Brasil, por ocasião da construção de Itaipu, constatou que, durante grandes períodos, o valor
pago pelo Brasil ao Paraguai, em função da energia,
foi muito inferior ao acordado, o que fez com que essa
dívida se multiplicasse.
Portanto, o aumento em R$240 milhões no pagamento anual do Brasil ao Paraguai, em relação à
dívida histórica que temos, ao contrário do que é dito,
é até pequena.
Além do mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns argumentam aqui sobre esse benefício
que será pago pelo Governo brasileiro. Pois bem, quero
me reportar aqui a nos lembrarmos que os lucros da
Eletrobrás, que é credora do Paraguai, atingiram em
2010 R$815,8 milhões.
Ocorre que nós aprovamos no Congresso Nacional a Lei nº 9.530, de 1997. Todo esse lucro que o consumidor brasileiro paga à Eletrobrás vai para onde? Vai
para o pagamento da conhecidíssima dívida pública,
aquela que representa 40% do Orçamento da União.
Mas dessa ninguém pode falar no Congresso.
Não, a dívida pública é cláusula pétrea. Nela não podemos mexer. Os interesses de aumentar a tarifa da
energia elétrica do povo brasileiro, nesses, sim, vamos
adiante. Os interesses de falar grosso com a República
do Paraguai, vamos adiante. Mas mexer com os interesses dos rentistas do capital ﬁnanceiro, isso é cláusula
pétrea. Com esses interesses não podemos mexer.
Basta revogarmos a Lei nº 9.530, de 1997, e destinarmos o lucro da Eletrobrás para as famílias de baixa
renda brasileiras que teremos recursos para subsidiar
tarifa de energia elétrica e contribuir com os países irmãos da América Latina, que é dever nosso.
Não estamos falando, o Brasil não está falando aqui neste plenário com outra das dez economias
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do mundo. Nós estamos falando com uma economia
que representa 14,24 bilhões do seu PIB, enquanto a
nossa representa 1,59 trilhões do seu PIB. Estamos
falando com uma economia que é 70 vezes menor
que a nossa.
Nós não estamos falando com China, com os
Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha.
Estamos falando com uma economia menor, em um
continente em que nós temos papel protagonista, em
um continente em que nós protagonizamos a constituição de um mercado comum, em um continente em
que nós temos responsabilidades comuns.
Não podemos falar de integração da boca para
fora se essa integração não for real, não for concreta,
não for material, não for dialogando com os nossos irmãos, não somente irmãos como Estado/Nação, mas
irmãos de povos.
Temos aqui Senadores do Paraná. Temos aqui a
honra de termos a presença de Gleisi Hoffmann, Alvaro Dias e Roberto Requião, que já foi Governador
do Paraná. Eles sabem melhor do que ninguém as relações de irmãos que há na fronteira entre o Estado
brasileiro do Paraná e o Governo, o Estado e o povo
do Paraguai. Ele sabe e reconhece, inclusive, o povo
paraguaio, a relação que tem com os “brasilguaios”
que para lá vão.
Temos responsabilidades com esse continente.
Nós temos com a América do Sul um papel de Estado protagonista e não de mero coadjuvante. Nós não
podemos falar grosso com o Paraguai e com Bolívia
e falar ﬁno com as grandes nações e com as grandes
economias do mundo.
Vamos falar pela integração na América do Sul
e vamos falar na dimensão que temos de Nação soberana e grande economia do mundo com as demais
nações e com as demais grandes nações e grandes
economias deste Planeta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Continuando a discussão, com a palavra o Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, primeiramente, faço questão de registrar o apreço, a consideração e o respeito que devoto,
como todos nós devotamos, ao povo paraguaio.
Desde os tempos do regime autoritário daquele
país, quando no meu Estado acolhíamos lideranças
de oposição, a abrigávamos, mantivemos um relacionamento cordial, com muito apreço e respeito.
Isso não nos impede de, neste momento em que
se confrontam interesse do Paraguai e do Brasil, nos

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

colocarmos radicalmente na defesa dos interesses
brasileiros.
Já disse e repito que essa decisão do Governo
brasileiro vem na esteira da diplomacia da generosidade. Outros atos praticados instituíram a chamada
diplomacia da generosidade.
Por exemplo, o Senador Aloysio Nunes já se referiu às reﬁnarias da Petrobras na Bolívia, que foram
invadidas e cooptadas, e, até hoje, não se sabe do
retorno ﬁnanceiro para o nosso País.
Na parceria com a Venezuela, na obra da Reﬁnaria Abreu e Lima em Pernambuco, o parceiro Hugo
Chávez, até hoje, não compareceu com um centavo
sequer para a construção da Reﬁnaria Abreu e Lima.
Trata-se da diplomacia da generosidade.
Seria dispensável até nos pronunciarmos a respeito desta proposta brasileira. Bastaria que lêssemos
aqui da tribuna parecer do Senador Jarbas Vasconcelos, o voto em separado apresentado à Comissão de
Relações Exteriores. Com muita competência, coloca
a posição dos brasileiros em relação a essa matéria.
Ouvimos, há algum tempo, talvez por volta de
2008, técnicos da Itaipu Binacional aﬁrmando que o Brasil pagava pela energia ao Paraguai o preço justo.
O próprio Presidente Lula manifestou-se contrariamente à revisão do acordo, já que a sustentação
técnica garantia a correção dos procedimentos praticados pelo Brasil com o pagamento do preço correto
ao Paraguai.
Houve uma mudança.
A mudança se dá por razões conhecidas, desconhecidas e por razões sobre as quais podemos reﬂetir,
mas não podemos anunciar. Razões existem para a
mudança de postura do Governo brasileiro.
O tratado foi ótimo para o Paraguai. Não há nenhuma dúvida de que foi um excepcional tratado para
o Paraguai. O Brasil assegurou os recursos necessários, sem riscos para o país vizinho na construção da
obra. O Governo brasileiro ofereceu garantias para os
empréstimos que sustentaram a execução da obra –
o Tesouro Nacional – e, com isso, o Paraguai adquire
um patrimônio da ordem de US$30 bilhões, a metade
do seu Produto Interno Bruto, sem investir, sem correr riscos.
Sabemos que outras concessões foram feitas
pelo Brasil no decorrer dos últimos anos. Em 2003,
mudanças reduziram o custo médio de energia destinado ao consumidor paraguaio. O consumidor paraguaio
passou a pagar um terço a menos do que paga o consumidor brasileiro, em razão de mudanças oferecidas
em benefício do Paraguai. Em 2007, a renegociação
da dívida de Itaipu eliminou a correção monetária da
parcela paraguaia. O Congresso aprovou a Medida
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Provisória nº 357, em 2007. Benefícios, portanto, ao
país irmão.
Nós ouvimos algumas aﬁrmações como: negócios de brasileiros no Paraguai justiﬁcam essa concessão.
Ora, Srs. Senadores, e os negócios americanos
no Brasil justiﬁcam concessões? Ou os negócios franceses, italianos, alemães no nosso País? Os negócios
paraguaios no Brasil também justiﬁcam a cobrança da
nossa parte de concessões paraguaias a nosso favor?
Esse argumento não tem substância.
Interessa ao Brasil! Mas como pode interessar ao
Brasil oferecer ao Paraguai, sem nenhuma exigência
legal, cerca de US$6 bilhões e 200 milhões até 2023?
A soma dos US$240 milhões por ano? O que nos interessaria liberar esses recursos?
É evidente, se o Brasil não tivesse problemas de
infraestrutura, problemas sociais, demandas sociais
incríveis, se não estivéssemos vivendo um caos na
saúde, se estivéssemos com os cofres públicos abarrotados no nosso País, obviamente poderíamos fazer
generosidade, mesmo que o Paraguai não necessitasse, já que o Paraguai cresceu no ano passado 14,4%,
portanto cresceu mais do que o dobro do que cresceu
o Brasil. E, se formos veriﬁcar, o IDH do Paraguai é
superior a um bom número de Estados brasileiros. Se
não estivéssemos diante de carências incríveis, certamente o presente se justiﬁcaria.
E sabemos que, a partir de 2023, o Paraguai
venderá a sua energia pelo preço que quiser e a quem
quiser, inclusive aos brasileiros. Provavelmente aos
brasileiros, pelo preço que desejarem.
Poderíamos trazer outros argumentos de natureza técnica que se tornam até mais cansativos. Mas é
bom ressaltar mais um benefício oferecido pelo Brasil
ao Paraguai. O Brasil se responsabiliza por 70% dos
recursos a fundo perdido, através do Focem, para a
construção da linha de transmissão de energia.
Aqui se falou que é empréstimo. Não é empréstimo. Há aqui uma nota técnica da Consultoria do Senado Federal que demonstra ser a fundo perdido 70%
do total de US$555 milhões para a construção desta
linha de transmissão. O Brasil se comprometeu a fazer aportes voluntários de 300 milhões ao Focem nos
anos de 2010 a 2012, especiﬁcamente para o projeto
da linha. Adicionalmente o Brasil aportará mais US$100
milhões para suprir a parte paraguaia, correspondente
a 48% do Focem.
Portanto, o Brasil assumiu esse compromisso,
recursos a fundo perdido.
Eu vou concluir, mas antes, Sr. Presidente, eu
queria trazer um apelo dos brasiguaios à tribuna do
Senado Federal.
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No parecer da Comissão de Relações Exteriores
se aﬁrma: “Os recursos provenientes desse aumento
poderão ser revertidos em obras de infraestrutura que
beneﬁciariam inclusive brasileiros que residem em território paraguaio, sobretudo ligados a atividades agrícolas, comumente denominados brasiguaios”.
Esta aﬁrmação é contraditória ao apelo que recebo de brasiguaios. Recebi ontem, no meu gabinete,
o pedido de socorro urgente de brasiguaios e já que
esta sessão está sendo retransmitida no Paraguai,
em telão, espero que o Presidente Lugo tome conhecimento dessas denúncias. Gostaria até que elas não
fossem verdadeiras, mas não posso deixar de apresentá-las aqui.
Denunciam a .....
(Interrupção do som)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Os
brasiguaios denunciam ameaças e ataques pessoais
desferidos contra os imigrantes brasileiros e descendentes residentes no Paraguai. Segundo relato recebido pelo meu gabinete, alguns integrantes do Poder
Judiciário, policial e até autoridades políticas daquele
país apóiam as referidas ações retaliatórias.
Aﬁrmam os brasiguaios que, após quatro décadas
radicados no Paraguai e detentores de títulos legais
das áreas que compraram e desbravaram, contribuindo
para o desenvolvimento daquele país, os brasiguaios
enfrentam invasões por parte de pessoas que apresentam títulos falsos, com dados e números de cadastros
que nem sequer correspondem aos municípios nos
quais as terras estão localizadas. Os falsos proprietários são apoiados por forte aparato policial que inclui
polícia montada e polícia de choque, além de oﬁciais
de justiça. Tais incidentes...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Tais
incidentes foram objeto de cobertura das TVs Tarobá,
no Paraná, e SBT, também no Paraná.
São títulos ostensivamente falsos que estão sendo
usados para expurgar legítimos proprietários.
Os brasiguaios apelam às autoridades brasileiras e ao Congresso Nacional. O clamor e as agruras
enfrentadas por esses brasileiros são permanentes e
conhecidos por todos nós.
Portanto eu não poderia deixar de trazer esse
apelo de brasiguaios transmitido ao meu gabinete no
dia de ontem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de 2011,
que aprova o Texto das Notas Reversais entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai sobre as Bases Financeiras
do Anexo C do Tratado de Itaipu, ﬁrmadas em 1º de
setembro de 2009.
Apresentei, Sr. Presidente, voto em separado
pela rejeição do projeto na Comissão de Relações
Exteriores. Entretanto, não houve tempo hábil para
discuti-lo, pois foram concedidos apenas 30 minutos
para a oposição se manifestar. O relatório que apresentei tem como objetivo principal o de demonstrar à
sociedade brasileira que a renegociação do Tratado de
Itaipu não possui unanimidade nesta Casa.
Caso este projeto de decreto legislativo seja aprovado pelo Congresso Nacional, o fator de multiplicação
passará dos atuais 5,1 para 15,3, isto é, o valor a ser
pago ao Paraguai pela cessão da energia seria triplicado. Convém registrar que em 1986 e em 2005 aquele
fator de multiplicação foi aumentado sem a aprovação
do Congresso Nacional.
Não temos dúvidas de que nossos contribuintes
deverão sofrer o impacto da aplicação do acordo.
Não é demais lembrar que esse valor referente
à remuneração da energia cedida pelo Paraguai, por
constar entre as parcelas do custo de serviço da eletricidade, é pago pela própria Itaipu (§ 3º do art. XV do
Tratado). Portanto, a elevação do fator hoje ﬁxado em
5,1, em princípio, implicaria aumento de tarifas pagas
pelos consumidores.
Na exposição de motivos do projeto é assinalado
que “o custo adicional será arcado com recursos a serem deﬁnidos pelo Tesouro Nacional, de forma a não
onerar a tarifa de energia elétrica paga pelo consumidor brasileiro”. Em outros termos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores e eu gostaria de chamar a atenção
da Casa e de todo o País pra isso. Em outros termos,
não pagaria o consumidor, mas sim o contribuinte.
A Lei Orçamentária Anual de 2011 (LOA/2011)
prevê dotação orçamentária de R$376 milhões para a
funcional programática “Subvenção Parcial – remuneração por cessão de energia elétrica de Itaipu – nacional.
Tais recursos encontram-se aprovados no Orçamento,
autorizados e disponíveis para serem executados.
Outro ponto que devo chamar a atenção de V.
Exªs é que a modiﬁcação pretendida pelo projeto de
decreto legislativo em exame é apenas uma entre as
várias reivindicações do Paraguai em relação ao Brasil,
que, em grande parte, envolvem Itaipu. Algumas dessas reivindicações constam entre os pontos da citada
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Declaração Conjunta, ﬁrmada entre os Presidentes
dos dois países, em 2009, entre elas a intenção do
Paraguai de vender a energia por ele não utilizada a
outros países que ofereçam melhores preços; a revisão do saldo passivo de Itaipu e melhores condições
ﬁnanceiras do passivo restante; a ﬁnalização das obras
não executadas, a subestação seccionadora da margem paraguaia, e melhoria do tráfego ﬂuvial.
O Paraguai também pretendia que o saldo devedor
da dívida de Itaipu fosse, na sua maior parte, assumido
pelo Brasil. Tais pretensões motivaram a decisão do
Presidente paraguaio de submeter a dívida de Itaipu à
Controladoria de seu país para ser auditada.
É importante reaﬁrmar que Itaipu é pessoa jurídica diversa de Brasil e Paraguai e, tampouco, se
confunde com Eletrobras e a Ande. A Eletrobras e o
Tesouro Nacional tornaram-se, então, os maiores credores de Itaipu.
Nota-se, desse modo, Sr. Presidente, que o Brasil tem cedido a inúmeras reivindicações paraguaias,
inclusive com medidas que, em última análise, podem
trazer custos, seja ao consumidor, seja ao contribuinte brasileiro. Não se pode, ainda, ignorar a existência
de certa arrogância, prepotência, autoritarismo por
parte dos representantes paraguaios durante as negociações. O exemplo mais recente foi o adiamento
da visita da Presidente Dilma Rousseff, marcada para
26 de março de 2011. Alguns meios de comunicação
veicularam declaração do coordenador da Comissão
de Entes Binacionais Hidroelétricos do Paraguai, o Sr.
Ricardo Canese, no sentido de que não seria conveniente que a Presidente do Brasil fosse ao Paraguai
sem algo concreto, sob pena de as relações bilaterais
se deteriorarem, veja a que ponto chegamos, Presidente Itamar Franco.
Ao que parece, a urgência que se impôs ao Congresso Nacional para a aprovação desse projeto de decreto legislativo – relegando a segundo plano a análise
mais detida que a matéria requer, e esta é a solicitação
do Líder Alvaro Dias, feita na Comissão de Relações
Exteriores e feita aqui neste plenário – é motivada por
esse tom ameaçador contido nessas declarações.
A Lei nº 11.480, de 2007, autorizou a retirada
do fator de ajuste, baseado em índices inﬂacionários
dos Estados Unidos da América, incidente sobre os
contratos de ﬁnanciamento do saldo devedor de Itaipu
junto a seus credores (Eletrobras e Tesouro Nacional
brasileiro). Por outro lado, esse fator de ajuste continuou a ser aplicado sobre os valores que o Brasil paga
pela energia cedida pelo Paraguai.
Vemos, assim, que o Paraguai é beneﬁciado
por ambas as decisões, em detrimento do lado brasileiro.
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Tampouco podemos desconsiderar que a construção de Itaipu foi toda ﬁnanciada pelo Tesouro Nacional,
que, portanto, assumiu todos os riscos do empreendimento. No entanto, ao ﬁnal do prazo de 50 anos, cada
parte será proprietária de metade da usina.
Há que se lembrar que a tarifa de Itaipu, em função dos altos custos ﬁnanceiros, não é tão baixa como
poderia ser e tem sido aqui alegado pelos membros
governistas. Itaipu custa, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ao consumidor brasileiro o mesmo
que custarão as usinas novas de Jirau e Santo Antônio.
Não bastasse isso, a tarifa de Itaipu ainda é sensível ao
dólar, com enorme risco cambial. Nos anos de 1990,
por exemplo, o consumidor brasileiro chegou a pagar
três vezes mais pela energia de Itaipu em relação à
média da tarifa das hidroelétricas nacionais. Naquela
época, não havia opção. No momento atual, em que
o consumidor começa, timidamente, a pagar um valor
competitivo, vem o Paraguai, de um lado, fazer exigências de concessões em desfavor do consumidor
brasileiro e, de outro lado, vem o Governo brasileiro
concordar com todas elas.
A implementação da medida que aumenta o valor
pago pela energia cedida deve estar condicionada a
uma fórmula que não onere o consumidor brasileiro e
que permita identiﬁcar a contrapartida em benefícios
ao País. Devemos ter em mente, Sr. Presidente, que
a energia é um insumo de valor estratégico, que entra
na cadeia de formação de preços de qualquer bem
ou serviço, impactando competitividade do País e o
controle da inﬂação.
Mas não é só em Itaipu que residem as desigualdades não “tratadas” entre Brasil e Paraguai. O
Senador Alvaro Dias há pouco discorreu sobre isso.
O Presidente Lugo prometeu em campanha, além da
revisão do Tratado de Itaipu, realizar ações efetivas de
reforma agrária. Sofrem os “brasiguaios”, que suportam
ameaças dos campesinos paraguaios.
Entre 200 a 450 mil trabalhadores, Sr. Presidente....
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pediria um pouco de paciência e de benevolência de V. Exª.
Entre 200 a 450 mil trabalhadores rurais brasileiros vivem no leste paraguaio, o que transforma essa
região em uma área de crucial interesse para o Brasil.
No Paraguai, as reações xenófobas contra os brasileiros
que lá residem só aumentam por causa da promessa de
Lugo. Radicais exortam a invasão de terras e o saque
de lojas. Mas Lula, ocupado com os aludidos “preços
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injustos” de Itaipu, esqueceu-se dessas pessoas e não
acordou nenhuma garantia legal para elas.
Em declaração à imprensa após a cerimônia de
assinatura do acordo, em julho de 2009, Lula aﬁrmou
que “os países maiores têm obrigação de ajudar com
que os países de economia menor possam dar um salto
de qualidade na sua capacidade de desenvolvimento,
na sua capacidade produtiva...
(Interrupção de som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE. Fora do microfone.) – Parece que esse tratamento
é só com a oposição senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Vamos restabelecer o som, meu caro
orador.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em declaração à imprensa após a cerimônia de
assinatura do acordo, em julho de 2009, Lula aﬁrmou
que “os países maiores têm obrigação de ajudar com
que os países de economia menor possam dar um salto
de qualidade na sua capacidade de desenvolvimento,
na sua capacidade produtiva e na competitividade das
relações entre os dois países”.
O novo acordo também apresenta projetos de
integração física, além de ser oferecido ao governo
paraguaio ﬁnanciamentos com recursos do BNDES e
do Proex para obras de infraestrutura.
Sr. Presidente, Srªs. Senadores, sobretudo os
Senadores da oposição, é preciso....
(Interrupção de som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) –... é preciso, nobre Presidente Wilson Santiago, corrigir o que disse o PT, aqui, nesta tribuna, nesta
tarde. É falsa, para não dizer mentirosa, a aﬁrmação
de que o Paraguai vive na extrema pobreza.
Convém então questionar o povo brasileiro sobre
qual sua opinião a respeito de onde deve investir o Governo brasileiro: no Paraguai, cujo IDH é maior que o
de onze Estados brasileiros, ou no Nordeste brasileiro,
cujo maior IDH não ultrapassa o do nosso vizinho?
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
em suma, para terminar, há uma série de argumentos
contrários ao presente projeto de decreto legislativo,
que tem cunho exclusivamente ideológico e serviu de
instrumento para que o Presidente Lula ajudasse a
viabilizar o governo de Fernando Lugo.
(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
- PE) – Não podemos desprezar o interesse do consumidor e do contribuinte brasileiro, com base em fun-
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damentos eminentemente político-ideológicos e sem
exigir uma contraprestação da parte paraguaia.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente, mantendo o meu voto, em separado, que foi derrotado na
Comissão de Relações Exteriores e apelando para o
Senado, para que, se possível, primeiro votemos o
meu voto e, depois, o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB - PB) – Com a palavra, para discutir, o Senador
Cyro Miranda. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) – Sr.
Presidente, pela ordem, até que o Senador Cyro chegue à tribuna. Peço à Secretaria da Mesa para incluir
na pauta o Projeto de Resolução do Senado nº 67,
de 2010. É uma solicitação da área de comunicação
da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB - PB) – A solicitação de V. Exª será encaminhada à assessoria para o devido processamento,
Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, sejamos francos! A aprovação da
revisão do Tratado de Itaipu pelo Senado representa mais uma medida discutida a toque de caixa, cuja
conta será paga pela sociedade brasileira ao longo
de anos a ﬁo.
Por mais generoso que seja o realinhamento das
tarifas, decerto contraria o bom senso um aumento da
ordem de 200%, para beneﬁciar tão somente o Paraguai
e agradar o Presidente Fernando Lugo, que empunhou
essa bandeira durante a campanha eleitoral.
Não há dúvidas de que o Brasil tem particular
interesse em manter a melhor relação diplomática
possível com o Paraguai, nosso vizinho e irmão, bem
como a tranqüilidade da região estratégica da tríplice
fronteira. Mas isso não pode signiﬁcar que o Governo
brasileiro abra mão de recursos pertencentes ao povo
brasileiro sobre o pretexto de ajudar o Paraguai.
O Governo não tem o direito de fazer cortesia
com o dinheiro do povo sob qualquer pretexto, sobretudo quando se considera que, no frigir dos ovos,
o acordo de revisão dos valores relativos à compra
da energia excedente de Itaipu beneﬁcia somente os
paraguaios.
De acordo com o tratado, o Brasil e o Paraguai
têm direito a 50% da produção da energia gerada, e
um país deve repassar ao outro o excedente de energia não utilizada.
Hoje, Senador Itamar, o consumo do Paraguai é
inferior a 10%, e o restante de sua cota é vendido ao
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Brasil, que paga, além da tarifa propriamente dita, um
adicional pela cessão.
Mas como é que se chegou ao reajuste que elevará de R$120 milhões para US$360 milhões o repasse
feito ao Paraguai, sobretudo quando se considera que
o nosso País foi responsável pela construção da usina,
inclusive pela captação de recursos internacionais?
Veja, Sr. Presidente: a dívida total de Itaipu atinge
hoje cerca de US$19 bilhões, com quitação prevista
para 2023. Quando a dívida for paga, o Paraguai será
dono da metade de Itaipu, um patrimônio de R$60
bilhões.
Se a revisão do tratado for aprovada, o Paraguai
terá mais US$3 bilhões, Senador Aloysio, até 2023,
tudo pago com dinheiro do Tesouro Nacional, que,
em última instância, pertence ao povo brasileiro e não
pode ser utilizado para fazer cortesia ou agrados ao
Governo do Presidente Lugo.
Aliás, esse afogadilho todo para aprovar o tratado de revisão de tarifas tem apenas um propósito:
preparar um presentinho de milhões de dólares ao
nosso vizinho, a ser cordialmente entregue durante a
visita da Presidenta Dilma ao Paraguai. Até porque o
Presidente Lugo já externou que, sem o presentinho,
a Presidente não será bem-vinda.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que não desconhecemos a dívida histórica do Brasil com o Paraguai,
tampouco o dever de ajudar nossos vizinhos no percurso do desenvolvimento sustentável. Agora, isso não
signiﬁca, em hipótese alguma, que o Brasil possa abrir
mão de uma quantia anual capaz de construir mais de
15 mil casas populares, ou mais de 500 creches ou 400
escolas, para ﬁcarmos apenas em três referenciais.
E não é só isso. A negociação do acordo poderia ser uma excelente oportunidade para discutirmos
com os paraguaios outros pontos fundamentais da
agenda bilateral.
A indústria da pirataria naquele país prejudica o
esforço dos nossos empresários, porque inunda o mercado com produtos falsiﬁcados e de baixa qualidade.
O Paraguai é também a porta de entrada de todos
os tipos de contrabando, inclusive de armas e de drogas – e aqui abro um parênteses: quantos brasileiros
essas armas e drogas já mataram? Fala-se na Guerra
do Paraguai, e essa guerra surda? Ninguém comenta –, sem contar os inúmeros veículos, como carros
e caminhões, que acabam roubados, acobertados e
levados para aquele país.
Já passamos da hora de ter uma diplomacia mais
pragmática e atuante, que ouça com cautela os interesses dos setores produtivos nacionais e aproveite
momentos como este para fazer valer os interesses
do Brasil no cenário internacional.
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Não, Sr. Presidente, a revisão do acordo tarifário
de Itaipu não é justo e deveria ser detidamente analisado pelo Senado Federal sob todos os enfoques de
contrapartida.
Gostaríamos, Srs. Senadores, de ver votado, em
regime de urgência, não um acordo dessa natureza,
mas verbas para a educação e a saúde, tão precárias
ainda no Brasil.
Gostaríamos, Sr. Presidente, de ver aprovado, em
regime de urgência, um projeto para recuperar nossas
estradas e para dotar o País de um sistema multimodal
de escoamento da produção.
No entanto, o que vemos, mais uma vez, é uma
presa injustiﬁcável, uma discussão rápida de um reajuste de acordo tarifário que será pago pelo povo brasileiro, sem receber a devida contrapartida.
Que se ajude o Paraguai! Que se ajude a Bolívia!
Que se ajudem os países vizinhos! Mas não podemos
fazer isso abrindo mão do que pertence ao patrimônio nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Talvez, talvez,
Sr. Presidente, uma das manifestações mais deploráveis das relações entre Estados e povos sejam as
manifestações imperialistas. O domínio das nações
mais fracas, a debilitação de vizinhos para que não
representem ameaça e não sejam competidores, a
apropriação de recursos naturais alheios, a submissão
mercantil são expressões de políticas que se opõem
à própria idéia de civilização.
Na verdade, as tentações imperialistas são recidivas, recorrências de instintos primitivos que devemos
domar, sufocar, sempre que se manifestem.
Em nossas relações com o Paraguai, volta e meia
essas tentações se exteriorizam.
Não quero dizer que as manifestações imperiais,
que tentações imperialistas reproduzem-se aqui nas
discussões sobre o tratado de Itaipu, mas devemos,
sim, estar atentos a elas.
Não estamos fazendo nenhuma caridade com o
Paraguai, nenhuma doação, nenhuma transferência indevida de recursos. O Estado brasileiro não está sendo
perdulário, muito menos agindo por modiﬁcações, por
motivações político-ideológicas.
Brasil e Paraguai são parceiros na construção de
Itaipu. A hidrelétrica não existiria sem o rio Paraná, e
o rio é binacional. Não foram os recursos brasileiros
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que construíram a usina. São recursos internacionais.
E o Paraguai paga a sua parte.
A revisão de contratos, a readequação de valores, a atualização de cálculos são atos normais entre
parceiros, ainda mais quando esse parceiro precisa
desenvolver-se, superar o atraso, sacudir-se de uma
paralisia a que foi submetido por décadas e décadas,
por uma elite corrupta, cruel, insaciável no acúmulo de
privilégios e riquezas.
A eleição do presidente Lugo Mendes representa um rompimento com o passado. Invertem-se as
prioridades do Governo e, mesmo que timidamente,
tomam-se iniciativas para a reforma do Estado, para
a desprivatização do Estado.
É dever humanitário, é dever da solidariedade
latino-americana contribuir para a consolidação dessa evolução.
A modernização e o desenvolvimento do Paraguai
são de nosso interesse. O Mercosul não avança, não
se consolida como um forte bloco comercial se dentro
dele remanescem diferenças tão acentuadas. Os nossos desequilíbrios afetam todo o bloco.
Vejam, por exemplo, Srs. Senadores, os esforços que a Comunidade Europeia faz para diminuir o
desequilíbrio entre os Estados-membros, porque não
haverá uma comunidade forte, competitiva, protegida
de crises e preparada para os enfrentamentos globais
com o pé manco, claudicante de associados pouco
desenvolvidos.
Não se trata de caridade, de esmola, de cortesia com o chapéu generoso do contribuinte brasileiro.
Trata-se de justiça e de solidariedade. Trata-se de compreender que o desenvolvimento do Paraguai é bom
para o Brasil. Até mesmo as tão propaladas questões
de segurança não serão resolvidas se o nosso vizinho
não romper com o subdesenvolvimento, com a pobreza, se não apoiarmos governantes que encarnam a
ruptura com o passado.
Por ﬁm, de forma rápida, manifesto aqui uma
preocupação.
Ontem, recebi um abaixo-assinado de brasileiros que vivem no Paraguai, os “brasiguaios”. Reclamam do tratamento que recebem no país vizinho e
pedem ajuda. É um antigo conﬂito que, vez por outra,
se exacerba.
Como brasileiro e como paranaense, mais uma
vez peço ao Governo Federal e ao Governo paraguaio
atenção para o problema. Que isso não seja motivo de
conﬂito entre os nossos países!
Solidariedade, internacionalismo humanista, visão de futuro, fortalecimento do Mercosul são pensamentos que devem guiar o nosso voto nesse acordo
com o Paraguai.
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Teria uma satisfação imensa se este Senado da
República, com raciocínio humanista e consciência,
votasse, à unanimidade, a modiﬁcação reclamada no
acordo.
A usina é paraguaia e brasileira, ﬁnanciada com
dinheiro internacional, que é pago mês a mês ano a
ano, com o produto da energia gerada. E a necessidade
absoluta do acordo satisfaz uma demanda antiga dos
paraguaios, principalmente, uma vez que o nosso preço médio ﬁcará, apesar do aumento, Senadora Gleisi
Hoffmann, muito abaixo do preço médio que o Brasil
paga pela energia. É o tratado do amor, da solidariedade, da visão civilizatória sul-americana.
E eu saio desta tribuna com uma certeza: o Senado do Brasil dará a resposta que o Mercosul e a
solidariedade latino-americana esperam dele.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Delcídio do
Amaral, do PT. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu queria cumprimentar o Presidente, Senador Wilson Santiago, Senadores e Senadoras. Estou vindo aqui a esta tribuna
como alguém que representa um Estado que, inclusive, faz fronteira com o Paraguai. A integração do meu
Estado com o Paraguai é intensa, e eu conheço muito
bem o dia a dia dos nossos irmãos paraguaios.
Eu queria primeiro registrar, Sr. Presidente, que
Itaipu é uma obra de engenharia diplomática, política e
uma usina hidrelétrica, sob o ponto de vista construtivo
e tecnológico, invejável. Participei como engenheiro do
setor elétrico dos grandes projetos hidrelétricos nacionais. É da mesma época de Itaipu a usina de Tucuruí,
projetos importantes para regiões do País que, efetivamente, sofreram impacto muito mais positivo no seu
dia a dia e, acima de tudo, no seu futuro.
Eu tive a oportunidade de acompanhar a maneira como foi construído o Tratado de Itaipu. E é importante registrar, primeiro, sob o ponto de vista de
investimentos.
Na verdade, foi contraído um ﬁnanciamento para
que se construísse a usina de Itaipu. Instituições internacionais ﬁnanciaram a construção e a montagem da
usina hidroelétrica de Itaipu.
Dentro desse acordo, Sr. Presidente, é muito claro nas receitas de Itaipu aquilo que ﬁca com o Paraguai, aquilo que ﬁca com o Brasil e a necessidade de
amortização desses investimentos. Portanto, é falso
quando dizem aqui que Itaipu é uma usina feita única
e exclusivamente pelo Brasil e que o Paraguai teria entrado apenas com a água. Entrou com a água também,
porque o rio Paraná é um rio binacional, com o lado
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paraguaio e o lado brasileiro. E é importante registrar
que se Itaipu não fosse feita, nós tínhamos outras alternativas energéticas, ou, melhor dizendo, o Paraguai
teria outras alternativas energéticas: Yaciretá e outros
projetos hidroelétricos ali na região.
Eu me lembro bem de quando Itaipu entrou em
operação, havia uma reclamação de que a energia de
Itaipu tinha de ser compulsoriamente consumida pelo
mercado brasileiro, que serviu de âncora para o consumo de Itaipu. É importante destacar que Itaipu hoje,
se não me falha a memória, tem 14 mil megawatts de
potência instalada. Isso porque os governos brasileiro
e paraguaio ampliaram a usina, montaram mais duas
máquinas até para atender as necessidades de manutenção da usina de Itaipu.
E é importante também destacar, Sr. Presidente,
que à época em que Itaipu entrou, muita gente reclamava que a energia de Itaipu era compulsória e que
isso poderia quebrar as empresas. Hoje, a energia
média de Itaipu, o megawatt médio de Itaipu custa 40
dólares. Se ﬁzer a conta com o dólar corrente a 1,6,
a energia de Itaipu está em 64 reais. Eu queria saber
onde é que a gente acha uma tarifa nesse nível.
Basta lembrar que os últimos leilões de energia
hídrica bateram na faixa de R$80,00 o megawatt/hora.
Portanto, é uma tarifa extremamente competitiva que
hoje, em função do mix tarifário do sistema interligado,
contribui para a competitividade do suprimento de energia brasileira e, consequentemente, para o consumo
das indústrias, do comércio e da população.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
quero imaginar o que seria do Brasil, do sistema interligado, especialmente o Centro-Oeste, o Sudeste e o
Sul, se não fosse Itaipu. Itaipu é uma usina estratégica, uma usina fundamental. Na discussão sobre esse
tema, trazem o problema da tarifa de energia, que 48%
da tarifa é energia, que 52% são tributos e encargos.
Mas essa é uma outra discussão e, aliás, uma discussão absolutamente legítima.
A Câmara dos Deputados, hoje, discute uma
medida provisória envolvendo a questão da RGR, do
que representa a RGR, o encarecimento dos encargos na tarifa ﬁnal do consumidor brasileiro. Mas esse
assunto de Itaipu é um assunto diferenciado. Nós não
podemos misturar uma coisa com a outra. E quando
eu vejo uma mudança como essa, primeiro, o que representa Itaipu, sob o ponto de vista diplomático e de
política regional, ir para o Mercosul?
Hoje nós vemos que a política voltada para o Mercosul é absolutamente acertada. Basta ver a balança
comercial brasileira com o Mercosul. Nós precisamos
tomar medidas importantes, e medidas que deem consequência ao fortalecimento do Mercosul.
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Quando eu observo questionamentos como essa
alteração de 120 milhões para 360 milhões, principalmente naquilo que compete à energia de Itaipu que
seria consumida pelo Paraguai e hoje é consumida
por nós, eu quero dizer a V. Exªs que esse contrato
é semelhante a outros. E contratos são passiveis de
revisão, portanto, passíveis de reajustes.
O projeto que estamos discutindo hoje foi extremamente bem elaborado, diga-se de passagem, foi
discutido entre o Presidente Lugo e o Presidente Lula,
lá na nossa cidade de Ponta Porá, em Mato Grosso
do Sul, na fronteira com o Paraguai, e em Pedro Juan
Caballero. Foi uma saída importante.
Pelo valor dessa energia, continua sendo um
bom negócio para o Brasil. Eu não vou nem entrar em
questões históricas que temos com o Paraguai, porque eu acho que não é o tema principal deste debate,
mas Itaipu continua sendo um grande negócio para o
Brasil, um grande negócio para o sistema interligado
e um grande negócio para a segurança energética
brasileira.
Vou mais além: a Comunidade Econômica Europeia se iniciou através da integração energética. A
Comunidade Econômica Europeia se consolidou, ao
longo do tempo, com o gás da Rússia, com a energia das usinas nucleares, com o carvão, com várias
alternativas energéticas que levaram à consolidação
da Comunidade Econômica Europeia, com contratos,
com contratos diferenciados, com contratos que foram revalidados e reajustados ao longo do tempo e
com operações, que hoje podemos acompanhar, até
de fortalecimento de alguns países em prol de uma
política maior que junta os países, principalmente do
lado ocidental da Europa, na Comunidade Econômica Europeia. Portanto, o que está sendo feito aqui é
exatamente o fortalecimento do Mercosul, que é estratégico para nós. Sob o ponto de vista comercial, é
irretocável essa ação.
Sr. Presidente, eu também não poderia deixar de
destacar - quando fazemos uma análise nesse sentido,
não podemos esquecer – que Itaipu não é só um grande negócio para o Brasil sob o ponto de vista de tarifa
de energia, do custo da energia, tirando o problema
dos encargos, dos tributos, de seja lá o que complica
e prejudica as tarifas....
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– ...competitivas para o País, Sr. Presidente. Não podemos esquecer que Itaipu gerou muitos empregos.
As principais empresas que trabalharam em Itaipu
foram brasileiras, que desenvolveram tecnologia de

562

15304

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

concretagem, de obra civil, dos equipamentos de Itaipu, porque, pelo tamanho das máquinas de Itaipu, a
refrigeração dos geradores é com água desmineralizada por dentro dos condutores, tecnologia que está
sendo copiada em Três Gargantas.
Os chineses, antes de fazerem Três Gargantas,
foram ver as tecnologias aplicadas em Itaipu. Portanto, o Brasil teve muitas vantagens, e nós não estamos
cometendo nenhum pecado, nós não estamos fazendo
nenhuma caridade ao Paraguai.
Nós temos,...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– ...sim, uma visão clara, Sr. Presidente, do que representa o Mercosul (intervenção fora do microfone) e,
especialmente, do que representa o Paraguai.
É absolutamente necessária a implementação de
uma política de fronteiras. O Brasil tem que estender a
mão para os seus países vizinhos. Não adianta o Brasil
se desenvolver e crescer, se há países em diﬁculdade,
como o Paraguai, a Bolívia e outros países que fazem
fronteira com o Brasil.
E nós temos que fortalecer, sim, o governo paraguaio. O Presidente Lugo quebrou um tabu: um tabu
de vícios, um tabu de desmoralização e um tabu que,
mais do que nunca, envergonhou os paraguaios e as
paraguaias decentes, que, com muita luta, levaram o
país adiante.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar clara aqui a
minha posição. Tenho absoluta convicção do que estou
votando. Acho essa iniciativa fundamental...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Acho que é uma iniciativa fundamental, Sr. Presidente, (intervenção fora do microfone.) para o Brasil, e o
Senado Federal, nesta noite, estará dando um grande
passo não só para o fortalecimento do Mercosul, mas,
acima de tudo, para o fortalecimento de uma política
que vai levar o Paraguai a uma posição com que todos
nós sonhamos e esperamos. É importante registrar
aqui que muito do que sofremos, principalmente com
a violência urbana em cidades importantes do Brasil,
nasce nas fronteiras e, lamentavelmente, no Paraguai,
na Bolívia e em outros países.
A hora é agora, Sr. Presidente. Tenho absoluta
convicção de que esse projeto vai ser fundamental
para os nossos irmãos paraguaios.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Francisco
Dornelles.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado examina hoje
projeto de decreto de revisão do Tratado de Itaipu que
corrige o valor de remuneração da energia cobrada
pelo Paraguai. Não é minha intenção, Sr. Presidente,
analisar aqui os aspectos ﬁnanceiros, os aspectos
técnicos deste tratado, mesmo porque eles já foram
amplamente discutidos, foram amplamente colocados,
com posições algumas divergentes, mas o assunto no
campo técnico já foi amplamente debatido.
Sr. Presidente, participei, como assessor do Ministério da Fazenda, da negociação do Tratado de Itaipu. Naquela época, já havia uma grande divergência
e uma grande discussão sobre a matéria. Lembro-me
que um importante ministro da área econômica perguntou ao então Ministro Costa Cavalcanti, de Minas
e Energia: – O Paraguai só vai entrar com o rio, com
a margem? E o Costa Cavalcanti respondeu: – Mas
sem o rio não tem a usina. Estou vendo que a mesma
objeção que foi levantada há uma dezena de anos está
sendo levantada no momento.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que tive a impressão de que a ilustre Senadora Gleisi Hoffmann esteve
presente em todos os momentos em que se discutiu
Itaipu no passado. Ela escreveu no seu relatório dois
trechos que acho fundamentais para compreensão da
matéria. Diz a Senadora:
A construção de Itaipu não foi motivada
apenas por questão energética, mas também
pela necessidade de resolver impasses de
fronteira entre Brasil e Paraguai. Com a Guerra
do Paraguai, esse impasse ganhou força, uma
vez que o Tratado de Paz, ﬁrmado em 1872,
recebeu interpretações divergentes quanto às
novas fronteiras nele deﬁnidas. A constatação
do potencial elétrico do Rio Paraná poderia se
tornar um complicador para a questão fronteiriça. E ela serviu como ferramenta de aproximação diplomática entre os dois países. Grande
parte da área de litígio foi alagada, afastandose a possibilidade de conﬂito de Itaipu. Itaipu
tornou-se, assim, uma pedra angular das relações do Brasil com o Paraguai.
Sr. Presidente, considero hoje que o Mercosul
deve ser a prioridade das prioridades no Brasil. O
Mercosul hoje é o mercado que absorve toda a produção de exportação de industrializados. A exportação
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brasileira hoje de básicos vai para o primeiro mundo,
a de industrializados vai para o Mercosul. A nossa exportação para o Mercosul passou de 2 bilhões para
22 bilhões num período de 10 anos. O nosso saldo
comercial com o Mercosul já atinge US$6 bilhões, um
dos maiores que temos no mundo. Noventa e três por
cento da nossa exportação é de produtos manufaturados. O nosso saldo da balança comercial com o Paraguai é de US$2 bilhões, ou seja, ou seja, dez vezes
maior do que essa revisão do Tratado de Itaipu. Queria
dizer também que esse relacionamento do Mercosul,
do bloco do Mercosul dá força e pujança ao Brasil em
todas as negociações internacionais. O Brasil, como
país mais forte da região, tem o dever e a obrigação
de manter um diálogo e procurar solucionar todas as
pendências existentes na área do Mercosul. É, dentro desse contexto do fortalecimento do bloco, que dá
projeção internacional ao Brasil, que permite que ele
tenha pretensões grandes dentro do mercado internacional e no campo político internacional, que deve ser
vista essa revisão do Tratado de Itaipu.
E é por isso, Sr. Presidente, que quero me posicionar totalmente favorável à aprovação do Tratado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Francisco Dornelles,
pelo cumprimento do tempo regimental, em decorrência do número de Senadores que estão inscritos para
participar da discussão.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, do
PT do Rio de Janeiro, V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui
parece que parte da oposição considera o Paraguai e
o Mercosul como problemas, como fardos para o Brasil. Nada mais longe da verdade.
Só no ano passado, exportamos 22,6 bilhões para
o Mercosul e obtivemos um saldo comercial positivo
com aquele bloco de 6 bilhões. Trata-se de um resultado eloquente. Para se ter uma ideia da importância
desse resultado, no mesmo ano tivemos um superávit
de 5,2 bilhões com a China e de 4 bilhões com a União
Europeia. Com os Estados Unidos, tivemos um déﬁcit
de mais de 7 bilhões.
Assim, o Mercosul é estratégico para a política
de comércio exterior do Brasil, bem como para sua
política externa. Além do superávit alentado, é preciso
considerar também que 93% das nossas exportações
para o Mercosul são de produtos industrializados, o
que beneﬁcia muito a indústria brasileira.
No que tange especiﬁcamente ao Paraguai, o
nosso comércio apresentou, no ano passado, um su-
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perávit com este país de US$1,9 bilhão. Esta cifra é oito
vezes maior do que os 240 milhões que o Brasil pagará
a mais pela energia de Itaipu. Ao longo do período de
2003/2010, conseguimos um superávit comercial com
o Paraguai de 8,4 bilhões. Somente, Senador Aloysio
Nunes, o Estado de São Paulo, Senadora Marta Suplicy, obteve US$820 milhões de superávit comercial
com o Paraguai em 2010.
Além disso, há um grande número de empresas
brasileiras que estão investindo pesadamente no Mercosul, no Paraguai e na América do Sul.
Tais dados demonstram que boa parte dos empregos e dos rendimentos da indústria brasileira é
mantida justamente pelos contribuintes do Mercosul,
inclusive os paraguaios.
Na realidade, o Brasil é, de longe, o país que
mais lucra com a integração regional. Temos superávits
alentados com todos os países do Mercosul, inclusive
com o Paraguai. O Brasil é a indústria do Mercosul e
da América do Sul e a grande locomotiva econômica
da região. Daí a necessidade de equacionarmos as
gritantes assimetrias do bloco, até mesmo porque não
convém ao País uma crise nesse grande mercado consumidor de nossos produtos. Também não convém ao
Brasil ter um entorno conturbado e problemático. Tal
equacionamento é do interesse do Estado brasileiro,
e não apenas de governos eventuais.
No que tange aos problemas especíﬁcos com o
Paraguai, aqui levantados por alguns Senadores, como
problemas com contrabando, tráﬁco de armas, eles
estão sendo resolvidos mediante acordos bilaterais e
regionais. E deve-se ter em mente que tais problemas
estão obviamente associados à pobreza e à desigualdade social daquele país. Tornar o Paraguai mais pobre,
ou negar-lhe a possibilidade de aumentar em 10% as
suas receitas ﬁscais, como o Acordo possibilita, não
contribuirá para resolver a situação.
Em relação ao argumento de que o Paraguai
“só entrou com a água’ – e aqui falou, antes de mim,
o Ministro Francisco Dornelles – ‘na construção de
Itaipu”, é preciso alertar alguns Senadores que, sem
a água paraguaia, a usina não funcionaria, Itaipu não
existiria, e o Brasil e seus contribuintes não teriam à
sua disposição uma usina responsável por cerca de
20% da energia ofertada ao País. Água é um recurso
estratégico.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senador Requião aqui falou muito bem. Na verdade, os recursos
para a construção de Itaipu vieram de um ﬁnanciamento. Não foi uma construção com recursos apenas
brasileiros, como falaram alguns Senadores aqui. Mas
vamos aos números. Vamos aos números.
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A Eletrobrás, que gera 38% da energia consumida
em nosso País, teve um lucro líquido, no ano passado,
de 6,1 bilhões.
Itaipu, que gera 20% da energia consumida em
nosso País, teve lucro líquido em torno de US$3,5 bilhões. O orçamento de Itaipu, nesse último ano, foi de
US$3,3 bilhões, Senador Delcídio.
E qual o problema, Senador Itamar Franco? Eu
queria chamar a atenção de V. Exª, que fez um belo
discurso. Eu queria lançar esses argumentos para V.
Exª. Um orçamento de US$3,3 bilhões. Qual o problema? US$2,1 bilhões estão comprometidos com
o pagamento dessa dívida. O povo do Paraguai, em
relação à remuneração de energia, recebia apenas
US$120 milhões.
E eu vou dar números aqui que impressionam.
Para o senhor ter uma ideia, o preço acordado do
MWh da cota paraguaia, em dólares, US$45.31. Deste valor, sabe quantos dólares ﬁcam com o Paraguai?
US$2.81, e US$42.5 vão diretos para pagar a dívida.
É uma dívida que estamos escalonando para ser paga
até 2023. Para o Estado brasileiro, isso não é nada!
Agora, vejamos da lógica do Paraguai: de US$45.00,
ele ﬁca com US$2.80. US$42.00 vão diretamente para
o pagamento da dívida até 2023. É natural que gritem
lá que precisam de um pouco mais desses recursos,
que é preciso alongar o pagamento da dívida! Isso
existiria em qualquer situação.
Para o senhor ter uma ideia, depois de 2023,
quando acabar o pagamento da dívida, o Paraguai vai
arrecadar, em média atualizada, US$1.5 bilhão. Então,
é mais do que natural. Isso signiﬁca, esses US$240
milhões a mais, sabe quanto, Presidente Itamar Franco? Dez por cento de toda a receita do Paraguai. Então, essa linha de construção de pagamento de dívida
dessa forma condena o desenvolvimento do Estado
do Paraguai.
Eu tenho muito orgulho das posições defendidas
pelo Presidente Luiz Inácio da Silva em todo esse debate. O Presidente Lula, quando foi assinar o acordo
com o Presidente do Paraguai, disse:
Ao Brasil não interessa crescer e se desenvolver se os seus parceiros não crescem
e não se desenvolvem. Não podemos permitir
que uma carga ideológica passe a ideia de que
um país é vítima de outro, ou de que constrói
a hegemonia sobre o outro.
Esse sentimento existia com mais força ainda no
Paraguai antes desse acordo. É esse clima o que nós
estávamos criando.
Eu tenho muito orgulho deste Brasil. É esse clima
que nós estávamos criando. Eu tenho muito orgulho
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desse Brasil que vai virar a quinta economia do mundo, mas que pensa em solidariedade, em construção
comum com os seus parceiros.
Eu não poderia deixar, Presidente Itamar Franco,
da mesma forma como falou o Senador Randolfe, de
olhar para a história, e aqui não é nenhuma compensação a eventos históricos, mas toda a discussão de
Itaipu nos traz o debate da Guerra do Paraguai. Toda a
discussão de Itaipu nos traz de volta à discussão sobre
a Guerra do Paraguai. Até porque o Tratado de Limites
de 1872, em que a demarcação depois da guerra foi
concluída em 1874, é que trouxe divergências sobre
aquela área, quando os marcos geográﬁcos caracterizariam o mais alto da Serra do Maracaju. Em cima disso,
abriu-se um novo litígio entre Brasil e Paraguai.
Em 1965, houve um grande contencioso entre o
Brasil e o Paraguai, porque um destacamento militar
brasileiro se instalou naquela localidade, de Porto Coronel Renato, e foi por isso que, em 1976, teve a Ata
do Iguaçu e, depois, o Tratado de Itaipu em 1973.
Na verdade, a busca à construção de Itaipu nasce
nesses marcos, e eu, quando falo da Guerra do Paraguai, também quero dizer que eu não tenho orgulho
desse momento da nossa história, Presidente Itamar
Franco, não tenho orgulho, como falou aqui o Senador Randolfe.
O livro do Julio José Chiavenatto Genocídio
Americano: a Guerra do Paraguai traz números impressionantes: 75% do povo paraguaio exterminado.
Vou ler um pequeno trecho para encerrar meu discurso:
Quando começou a guerra, o Paraguai
tinha aproximadamente oitocentos mil habitantes. [...] Ao terminar, o genocídio foi feito tão
eﬁcientemente, que só existiam no Paraguai
cento e noventa e quatro mil habitantes. Destes,
quatorze mil eram homens e cento e oitenta
mil mulheres. Ou seja, a população masculina
foi praticamente exterminada [...].
Os números são gritantes: 99,50% dos homens
adultos, 75% do povo paraguaio. Eu não tenho orgulho dessas páginas da história do Brasil, porque nós
sabemos que centralmente foi para atender interesses ingleses.
Temos orgulho desta nova página da história do
País, do Governo do Presidente Lula, da Presidenta
Dilma, do Mercosul crescendo, de uma rede de solidariedade.
E volto a citar aqui para os Srs. Senadores, para
concluir o meu pronunciamento, números objetivos. Não
é justo que de 45 dólares o Paraguai ﬁque com menos
de 3 dólares. Não é justo. E é natural que surja um sen-
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timento no seu povo de dizer que tem de pagar essa
dívida, mas tem que haver aumento da parcela desse
recebimento anual, porque, volto a dizer, esse 240 milhões signiﬁca 10% de toda receita do Paraguai.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Lindbergh.
Com a palavra a Senadora Vanessa. V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente Senador Wilson Santiago, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras,
estamos todos nós, pelo menos boa parte dos Senadores e dos Deputados Federais, neste momento,
reunidos com os Prefeitos dos Municípios dos nossos
respectivos Estados debatendo assuntos locais e a
plataforma nacional.
Entretanto, Sr. Presidente, eu não poderia, mesmo participando das reuniões com os Prefeitos do meu
querido Estado Amazonas, deixar de vir ao plenário
e falar de uma matéria que considero fundamental e
importante não só para o Brasil e para o Paraguai, mas
para a construção de um bloco econômico, sólido e
solidário que é o bloco do Mercosul.
Sei que em tudo aquilo que vou dizer aqui estarei
sendo repetitiva, não só pelos pronunciamentos das
Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores, mas, sobretudo, pelo relatório apresentado pela Senadora Gleisi,
um relatório extremamente sólido e consistente, e não
poderia ser diferente, vindo de alguém que hoje é Senadora da República, representante de um importante
Estado brasileiro que é o Paraná, mas que já foi durante muito tempo diretora da binacional Itaipu. Então,
certamente a Senadora Gleisi tem muito a nos dizer e
tem muito a nos mostrar.
O projeto que estamos votando hoje, Sr. Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo de nº 115, foi apresentado na Câmara dos Deputados pela representação
brasileira junto ao Mercosul no dia 7 de maio do ano
de 2010. Portanto, nós estamos, no Senado, votando
um projeto de decreto legislativo que tem aproximadamente um ano, um pouquinho mais de um ano, e
que foi votado no dia 6 de abril último, no plenário da
Câmara, e remetido ao Senado com um mês aproximadamente. Estamos, no plenário, analisando essa
matéria tão importante. O projeto modiﬁca as bases
ﬁnanceiras do Tratado de Itaipu, ou seja, ele reajusta
os valores pagos pelo Governo brasileiro à energia
comprada do Paraguai.

Quinta-feira 12

565

15307

Itaipu, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gerou, no ano de 2008, 95 mil gigawatts/hora de energia;
foi o que gerou Itaipu no ano de 2008.
A utilização de toda a energia gerada em Itaipu
é feita da seguinte forma: aproximadamente 95% é
utilizada pelo Brasil, pelo nosso País, e em torno de
5% utilizado pelo Paraguai. E é exatamente esse excedente da parte paraguaia que é vendida ao Brasil
porque assim determina o Tratado de Itaipu: que preferencialmente a energia excedente de um país tem
de ser vendida ao país constante desse tratado, constante desse acordo.
Nunca é demais também repetir desta tribuna,
Sr. Presidente, principalmente para aqueles que nos
escutam, que a primeira vez que se falou em tratado
para a exploração de recursos hidráulicos foi no ano de
1966, quando foi assinada a Ata de Iguaçu, que, entre
outros assuntos, previa a necessidade da realização de
um estudo para a exploração dos recursos hidráulicos.
E já naquela época, no ano de 1966, após inúmeros
contenciosos, inúmeras divergências entre o Governo
paraguaio e o Governo brasileiro, ﬁcou acertado que,
se fosse feita a exploração hidráulica, ela seria dividida igualmente entre as partes, e o preço estabelecido
seria um preço justo.
Em 1933, assinou-se o Tratado de Itaipu e estas
bases foram plenamente respeitadas: a energia gerada
dividida de igual forma e o preço estabelecido sendo
um estabelecimento justo.
O PDC, Sr. Presidente, reajusta o multiplicador:
estabelecido em 5,1, passará a 15,3, ou seja, ele aumenta três vezes, duas vezes além do que é hoje. Em
termos ﬁnanceiros, de dinheiro, como foi dito aqui, passa
o Brasil a pagar ao Paraguai por aquilo que compra do
excedente de energia elétrica gerada por Itaipu que caberia ao Paraguai 360 milhões de dólares. Antes pagava
120 milhões de dólares, ou seja, pagaremos a mais,
pela energia gerada, ao Paraguai, com esse reajuste
que estamos analisando e deveremos aprovar no dia
de hoje, em torno de 240 milhões de dólares.
Quero dizer que não consegui ouvir todos os discursos porque, repito, participava, nesse momento, de
uma reunião com os Prefeitos. Senador ex-Presidente
Itamar, não consegui ouvir o discurso de V. Exª, mas
sei que em todos os discursos têm procurado abordar
principalmente a questão política. Alguns dos oradores
que ouvi aqui perguntaram: “Mas o Brasil, com tanta
diﬁculdade, com tanto problema, vai dar dinheiro ao
Paraguai? Tirar da educação das brasileiras, dos brasileiros, da saúde das brasileiras, dos brasileiros para
dar ao Paraguai?”. Disseram aqui que estamos promovendo uma benesse em relação ao vizinho país amigo,
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irmão, querido, que enfrenta diﬁculdades econômicas,
sociais muito maiores do que o nosso País enfrenta.
Considero também que tem que ser discutido o
tema do ponto de vista político sim, mas, do ponto de
vista político, não há outro caminho colocado à frente
que não seja o caminho de aprovarmos essa mudança, de aprovarmos esse reajuste, porque isso, repito,
não só reforça as relações entre Brasil e Paraguai,
mas também reforça o próprio Mercosul, que é tudo
que queremos ver reforçado para que a gente possa
interagir, fazer interlocução com países desenvolvidos
em melhores condições.
Devemos discutir sim politicamente. Não quero
aqui repetir tudo que já foi dito sobre a importância do
Mercosul, sobre o superávit que nós temos nas relações comerciais com o Paraguai, diferentes das relações comerciais que temos com os Estados Unidos.
Há anos amargamos um déﬁcit na balança comercial
entre Brasil e Estados Unidos. É importante.
Mas mais importante do que tudo isso eu considero o fator técnico, porque quem diz que se está
promovendo uma benesse em relação ao Paraguai
precisa olhar isso, precisa dar os dados, dizer quanto
custa a geração de energia.
Qual é a média? Qual é o valor médio que o Brasil paga por megawatt/hora gerado? E aí, mais uma
vez, sentei com a Senadora Gleisi e conversei com
ela a respeito disso. Os dados que me foram repassados foram exatamente os dados que eu imaginava,
que eu pensava. A energia elétrica gerada por Itaipu
tem um custo de US$39/hora. É o que se paga. Este
é o valor estabelecido:US$39 o megawatt/hora. Com
o reajuste que estamos votando hoje, s US$9 serão
acrescidos, ou seja, US$48, que, em reais, vão signiﬁcar algo em torno de R$75,00 a R$76,00 por megawatt
de energia gerada.
Pergunto aos Srs. Senadores que aqui falam
em benesses: sabem qual é a média que o Governo
brasileiro paga pela energia por megawatt/hora gerado? Senador Delcídio, qual é a média que se paga?
É muito além dos R$75, 00 ou R$76,00 o megawatt/
hora. É uma média, um valor que chega a R$137,00 o
megawatt/hora, e nós estamos aqui aprovando um reajuste que vai levar o valor da energia excedente, que
o Paraguai não usa, ao patamar de R$75,00, R$76,00,
Sr. Presidente.
Onde está a benesse? Não estamos fazendo nenhum favor ao povo paraguaio. Não estamos fazendo
nenhum favor ao governo do Paraguai; apenas estamos
pagando e cumprindo o que diz o próprio Tratado de
Itaipu. O valor pago tem de ser um valor justo, e não é
à toa que uma das principais bandeiras do Presidente
Lugo, em sua campanha, tenha sido esta: “Vou lutar
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para fazer com que o valor que o Brasil paga pela energia que vendemos a ele seja um valor justo”. E o Brasil
compreende isso, e não poderia ser diferente.
Quero concluir, Sr. Presidente, este meu pronunciamento repetindo exatamente isto: não se trata aqui
de dizer que esse aumento do valor da energia que
estamos pagando é superior, por exemplo, a tudo que
é destinado à Polícia Federal do Brasil. Não é essa a
comparação. Temos de comparar o valor que vamos
pagar a partir da aprovação desse projeto de decreto
legislativo com o valor que o Brasil já paga por megawatt de energia gerada. Estamos felizes, orgulhosos de
ver o nosso Brasil construindo Jirau, construindo Santo
Antônio, iniciando as obras de Belo Monte.
O valor dessa energia contratada vai girar em
torno de R$75,00 o megawatt gerado.
Então por que não pagar esse valor que, repito, é
um valor justo, ao governo do Paraguai? E é exatamente
por essas razões políticas e técnicas, principalmente,
que eu voto a favor do projeto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia,
do PSDB, de Goiás.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer um
apelo a V. Exª em nome da Liderança da Minoria. Tenho certeza que não é proposital, porque aprendi a
respeitar V. Exª. Tenho certeza, vou repetir, que não é
proposital, mas V. Exª está esquecendo de marcar o
tempo, a todo momento que sobe um Senador da base
do Governo para falar. E quando sobe um Senador de
oposição V. Exª imediatamente marca o tempo.
Eu tenho observado isso, Presidente.
Eu espero – tenho certeza disso – que não seja
intencional e quero que V. Exª corrija, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Mário Couto, a Presidência
tem sido exigente no que se refere ao tempo de cada
orador. Quando o tempo não está registrado...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Agora mesmo eu marquei dezessete minutos da Senadora
Vanessa. Dezessete minutos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A senadora Vanessa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª só marcou o tempo depois que ela estava na tri-

MAIO 2011

Maio de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

buna há sete minutos. Qualquer pessoa que está aqui
neste plenário viu isso e assistiu a isso.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou
repetir: eu não quero pensar que V. Exª fez propositadamente. Com certeza, não!
Eu apenas quero que V. Exª corrija, porque não
é justo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Mário Couto houve um engano por parte de V. Exª, porque a Mesa está de fato
registrando todo o tempo. E para retirar a dúvida de V.
Exª posteriormente, basta V. Exª observar nos Anais
da Casa, no dia de amanhã, que irá detectar que a
Senadora...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ou
eu estou cego ou eu estou maluco, porque o painel
estava no escuro. Eu vou limpar as minhas vistas para
melhorar. Pode ser que agora...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Senadora Vanessa só teve a tolerância de mais dois minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Olha, estou limpando minhas vistas, Sr. Presidente,
para ver se melhora a minha vista, porque o que eu vi
foi o painel no escuro.
Eu espero que V. Exª corrija...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O controle do horário está sendo feito
pela Mesa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
estou atento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pode estar certo V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
estou atento.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, este projeto, sobre o qual nos
debruçamos agora, trata da alteração de um tratado
assinado, e em vigor desde 1973, que deu origem à
Usina Hidrelétrica de Itaipu.
O projeto propõe alterar o chamado “Tratado de
Itaipu” para triplicar o valor pago pelo Brasil ao Paraguai
a título de “remuneração por cessão de energia”.
Se aprovado, o Brasil pagará cerca de US$240
milhões a mais por ano pela energia proveniente de
Itaipu, o que somaria cerca de R$5 bilhões até 2023,
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data em que os termos ﬁnanceiros do Tratado poderão
ser repactuados.
É importante notar que essa rubrica não representa o valor da tarifa paga ao Paraguai pela energia
cedida ao Brasil.
A chamada “remuneração por cessão de energia”
é um valor complementar, somado ao US$1,5 bilhão
que o país vizinho recebe anualmente pela energia
vendida ao Brasil para cobertura dos custos da sua
parcela da usina.
O Dr. Cláudio Sales, Presidente do Instituto Acende Brasil, que atua como um observatório do setor
elétrico brasileiro, já chamou a atenção para essa discussão em diversas oportunidades, alertando para o
que estamos aprovando hoje, que o ilustre professor
chamou de “um gol contra os brasileiros”.
Podemos citar, ainda, alguns reﬂexos dessa alteração no Tratado de Itaipu: em primeiro lugar, é de
se esperar um aumento de tarifas pagas pelos consumidores, especialmente nas Regiões Sul, Sudeste
e Centro-Oeste.
Isso se deve ao fato de que o valor pago pelo Brasil ao Paraguai, a título de “remuneração por cessão de
energia”, compõe o custo do serviço de eletricidade.
Portanto, ao se triplicar esse pagamento, espera-se
invariavelmente o aumento da tarifa paga pelo consumidor brasileiro.
Não bastasse isso, a tarifa de Itaipu ainda é sensível ao dólar, com enorme risco cambial. Nos anos 90,
por exemplo, o consumidor brasileiro chegou a pagar
até três vezes mais pela energia de Itaipu em relação
à média da tarifa das hidroelétricas nacionais. Naquela época, não havia opção. Mas, hoje, justamente no
momento em que o consumidor começa, timidamente,
a pagar um valor competitivo, vem o Paraguai, de um
lado, fazer exigências de concessões em desfavor do
consumidor brasileiro e o Governo brasileiro, de outro
lado, concordar com todas elas.
Outro aspecto que deve ser analisado são as
várias reivindicações paraguaias: a alteração que estamos discutindo agora é apenas uma dentre tantas
outras, às quais o Brasil tem cedido, inclusive com
medidas que, em última análise, podem trazer custos
para o povo brasileiro.
Com efeito, não podemos esquecer que, em 1986
e em 2005, já houve alterações no Tratado beneﬁciando o Paraguai. Em ambas as oportunidades, as mudanças não foram encaminhas ao Congresso, o que
o Professor Sales adverte ser até mesmo interpretado
como inconstitucional.
Mais recentemente, em 2007, através da Medida Provisória nº 357, o Governo Federal também
decidiu liberar o Paraguai do pagamento da correção
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da dívida, transferindo esse ônus, mais uma vez, aos
consumidores brasileiros.
A bem da verdade, o Tratado de Itaipu é fruto de
uma delicada e complexa arquitetura diplomática e
ﬁnanceira e deveria permanecer inalterado até 2023,
quando, efetivamente, deveria ser discutido. Trata-se,
aﬁnal, de um contrato, cujos termos deveriam ser respeitados até o ﬁnal de sua vigência, tal como pactuados.
No entanto, estamos agora discutindo, novamente, sua modiﬁcação, sob forte pressão da classe
política paraguaia.
Setores daquele país, com o apoio de políticos
brasileiros, partem de argumentos, alegando que o
Tratado de Itaipu é injusto com seu país.
Ora, Itaipu, além de fornecer 90% da energia
consumida pelos paraguaios, gera receitas anuais de
milhões de dólares, que chegam a representar 15%
da receita total paraguaia. E o país obteve tudo isso
sem assumir nenhum risco ﬁnanceiro: todas as garantias para o ﬁnanciamento de Itaipu foram dadas pelo
Estado brasileiro.
Fala-se, também, que é necessário aprimorar
o relacionamento das relações brasileiras com o Paraguai.
Toda a estratégia do Governo consiste em defender o seguinte raciocínio: apesar de não haver nenhuma
necessidade de alteração e apesar de metade da usina pertencer ao Paraguai sem absolutamente nenhum
risco de investimento daquele país, agora precisamos
conceder novas ajudas aos nossos vizinhos.
Na verdade, muito nos estranha a pressa do
Governo em precipitar essa votação, que, aliás, não
é urgente.
Estamos preocupados sobretudo com a falta de
transparência dessas intenções, principalmente quando se sabe que o Brasil não deve nada ao Paraguai e,
conforme bem advertiu o Prof. Sales, a maneira mais
rápida de prejudicar acordos futuros de integração energética é quebrando contratos e tratados em vigor.
No frigir dos ovos, após tantas benesses, o Paraguai adquire a energia de Itaipu a um custo muito inferior
ao pago pelo Brasil: o custo médio da energia retirada
pelo Paraguai, em 2009, foi de US$28.00 por megawatthora, enquanto o do Brasil foi de US$38.00.
Não há, portanto qualquer justiﬁcativa econômica
ou jurídica, mas exclusivamente política.
Aliás, essa benevolência brasileira tem sido uma
pratica recorrente desse Governo. Há poucos dias,
aprovamos a Medida Provisória do Trem-Bala, destinando mais de 50 bilhões a um projeto sem nenhuma
urgência e necessidade real. Agora, estamos prestes
a aprovar, contra o voto da oposição, mais uma doa-
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ção do dinheiro do povo – R$5 bilhões – também sem
nenhum propósito.
De fato, não existe absolutamente nenhuma razão
concreta para se alterar esse Tratado, que, claramente,
só trará benefícios ao povo paraguaio.
Enquanto isso, discutimos, nesta Casa, as deﬁciências de infraestrutura do País, que contribuem
para calamidades como as enchentes e alagamentos
constantes. Na semana passada, debatemos o risco
real de não chegarmos a concluir as obras nos aeroportos em tempo hábil para a realização da Copa e
das Olimpíadas.
Sr. Presidente, temos a convicção de que essa
alteração não é favorável ao povo brasileiro. Menos
ainda necessária. Sequer deveríamos conferir urgência a essa matéria.
Há muito ainda o que pode e deve ser feito com
esses recursos dos quais o Brasil está abrindo mão
agora.
Talvez devêssemos nos perguntar, em um momento de reﬂexão sincera e patriótica: é correto colocar paraguaios antes de brasileiros, quando ambos os
povos são igualmente carentes? É certo que não.
Retiremos, de início, esta discussão apressada.
Deixemos a matéria tramitar à luz do dia, com discussões apropriadas, ouvindo-se especialistas, diplomatas,
autoridades e representantes dos consumidores brasileiros. Se assim não for possível, nós, da oposição,
vamos rejeitar essa matéria.
É o mínimo que podemos fazer em respeito ao
povo brasileiro, sofrido, que tanto tem esperado desta
Casa e do Congresso Nacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que ainda não comece contar o tempo, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Dispõe V. Exª do tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Não marque ainda, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – E terá a oportunidade de, posteriormente, receber a comprovação do tempo da oradora
que V. Exª reclamou anteriormente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Serei breve,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é somente
para comunicar ao plenário que recolhemos as 28 assinaturas necessárias para a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar as atividades
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e
ainda há pouco nos dirigimos à Secretaria do Senado
para protocolá-la.
Essa CPI é fundamental para investigarmos as
atividades desse órgão e, mais que isso, para darmos
uma resposta ao Brasil sobre a política de direito autoral de que o nosso País necessita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Tem V. Exª a palavra, Senador Mário
Couto.
Vou registrar para que V. Exª comprove...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente Wilson Santiago...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
V. Exª provar que eu fui injusto com V. Exª, eu entrego
o meu mandato para a Mesa Diretora.
Mas eu não estou achando que foi proposital. Aliás, V. Exª, com certeza, vai me dar cinco ou seis minutos a mais, como deu para a Senadora. Eu não tenho
dúvida disso. Eu conheço o caráter de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Terá V. Exª o tempo necessário, o mesmo que foi dado a Senadora, se achar, posteriormente, depois que o resultado que o setor eletrônico da
Casa...
Tem V. Exª a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Então são dezesseis
minutos. Mas eu não vou usar, com certeza, Presidente, os dezesseis minutos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de tanto
ouvir lamentações de que o Paraguai necessita da
ajuda do Brasil, de que o Paraguai pertence ao Mercosul, de que devemos manter relações com o Paraguai,
sinceramente, Sr. Presidente, ali, esforcei-me por não
chorar pelos paraguaios.
Neste momento, Presidente, não temos nenhuma justiﬁcativa, nenhum Senador é capaz de justiﬁcar por que o Brasil está dando esse dinheirão para o
Paraguai. Eu não sou contra o Paraguai, brasileiros!
Eu sou a favor do povo brasileiro! Eu sou brasileiro de
verdade! Eu não quero que o dinheiro do povo brasileiro seja entregue aos paraguaios de graça, como
o Governo brasileiro está entregando! É isso que eu
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não quero, Brasil! É isso que nós, da oposição, não
queremos, Brasil!
Olhem, brasileiros! TV Senado, lá em cima, olhe!
Faço questão de mostrar ao povo brasileiro o que o
povo brasileiro já pagou em quatro meses de impostos. É impressionante este número! Nunca se arrecadou tanto na história deste País! Nunca o povo foi tão
sugado neste País! E querem tirar o dinheiro do povo
brasileiro! Olhem o que diz hoje o impostômetro, meu
caro Aloysio: R$520.505.631.187,30. É preciso ter preparo físico, Brasil, para falar todo esse número. Dinheiro
de vocês, brasileiros! Dinheiro de vocês, brasileiros! O
Brasil é um dos países que mais pagam imposto no
mundo. Paraguaios, será que vocês pagam tanto imposto como nós? Para que isso?!
Por que, no Brasil, se cobra tanto dos seus ﬁlhos?
É para a educação, é para a saúde, é para a paz, que
nós não temos neste País. Hoje, assalta-se nas ruas
brasileiras de todas as cidades. Hoje, a família brasileira
não tem condições de andar nas ruas, principalmente
na parte da noite, Senador.
E haja povo brasileiro a ser sugado.
Ora, quem construiu Itaipu? Ora, por que o Paraguai tem o direito de elevar de 120 milhões para 360
milhões, sobrando 240 milhões a mais em cada ano?
Por que o Paraguai tem o direito de, no ﬁnal desse
contrato, ter 50% da hidrelétrica? Por que o brasileiro
tem que pagar, até 2023, seis bilhões, meu caro Presidente?
Tudo isso, País, tudo isso, Pátria, tudo isso, brasileiros, sai do bolso de vocês. Veja, naquele produto
que você paga no supermercado, o selo com os impostos que são cobrados, para serem revertidos em
benefício da sua família.
E estamos agora servindo às nações. Não é só
ao Paraguai, brasileiros, não é só o Paraguai que leva
dinheiro nosso; Bolívia e Cuba também. Cuba, brasileiros, daquele ditador, daquele matador, já foi agraciada
também com o dinheiro do povo brasileiro.
Senadores, queridos Senadores, queridas Senadoras, esta é uma noite que pode ﬁcar marcada na
mente de cada Senador nesta Casa. Vocês vão votar
contra o seu País. Vocês vão votar contra o povo brasileiro.
Dizem até que os paraguaios estão na praça pública vendo a TV Senado.
Meus caros paraguaios, me perdoem. Eu sou
brasileiro. Eu amo a minha Pátria. Eu amo a minha
Nação e quero, neste momento, olhando para aquela
bandeira, fazer um juramento neste Senado a favor da
minha Pátria. Eu sei que vou ser derrotado nesta noite. Eu tenho certeza de que vou ser derrotado, Pátria
querida. Mas eu não me curvo.
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Eu quero chegar na minha casa, pegar o meu
travesseiro e não sentir nenhum espinho nele, Brasil.
Eu quero pensar nos brasileiros e poder dizer: Eu, naquela noite em que meu País foi traído, eu votei a favor
do meu povo e do meu País.
Quero, olhando para ti, bandeira brasileira querida,
símbolo da minha Pátria amada, dizer a ti, bandeira,
ao meu povo e ao meu País, que, enquanto vida pública eu tiver, jamais eu vou te trair, Brasil. Jamais eu
vou votar contra ti, Brasil. Jamais eu vou votar contra
o teu povo, minha pátria querida.
Isso me envergonha.
Por que cobram tanto dos brasileiros para dar
para os paraguaios? Não temos infraestrutura neste
País. O País não tem educação de qualidade. O País
não tem saúde, Senadores. Reﬂitam, Senadores. Não
enganem a Pátria, Senadores. Não venham a esta tribuna falar contra o País de V. Exªs, que tanto precisa
de segurança, que tanto precisa de educação, que
tanto precisa de saúde, e V. Exªs vão votar contra o
País de vocês.
Nada justiﬁca. Nada, meu caro Itamar. Nada justiﬁca trair a Pátria. O que se vai fazer hoje à noite aqui
é a traição à própria Pátria. É a traição ao povo brasileiro. É a traição àquele que paga seus impostos em
dia. Nada mais que isso.
E por que, por que, Brasil, vou fazer isso? E por
que...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Saio
decepcionado deste Senado. Eu já não devia mais ser
Senador da República. Eu já devia ter ido embora desta
Casa. Eu já devia estar fora disso há muito tempo. Isto
é nojento! Isto é imbecil! Isto é ridículo: votar contra a
sua própria Pátria!
Votem! Votem! Mas amanhã o povo brasileiro
vai mostrar para vocês a indignação de cada um. Esperem!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
V. Exª dispõe do tempo regimental, dez minutos,
para discutir a matéria.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero começar tocando nesta matéria a partir do que representa para cada um de nós
o debate sobre a matriz energética brasileira. Portanto, acho que é esse o elemento que deve nos ligar ao
que o projeto efetivamente traz, porque, senão, nós
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vamos ﬁcar fazendo, inclusive, o apelo a questões do
passado.
Que motivos nos levaram a não ter neste País
infraestrutura? Quais ações foram responsáveis para
que chegássemos a este quadrante da nossa história
com alguns apontando que não há estrutura pública
capaz de suprir, do ponto de vista energético, as condições para o desenvolvimento?
Melhor do que achar culpados é discutirmos
exatamente quais devem ser as iniciativas para que
possamos investir exatamente nessa área de infraestrutura.
A relação com o Paraguai não pode ser uma relação aqui e agora como se estivéssemos fazendo um
favor ao povo paraguaio ou hipotecando solidariedade,
tentando fazendo transferência de recursos.
Poderíamos fazer aqui, à luz até de algumas das
proposições que foram apresentadas, meu caro Senador Cristovam Buarque, quanto investiríamos para
que várias regiões deste País pudessem ter energia
em quantidade, medida, portanto, por megawatt, na
proporção daquilo que Itaipu nos fornece? Em que
condições ou por quanto produziríamos essa energia?
Ou quanto tempo levaríamos para que uma nova Itaipu, obviamente, em partes neste País, pudesse ser
construída?
Não sei se os 200 milhões que todos levantam
aqui como a parcela que acresce esse contrato do Brasil
com o Paraguai a partir da remuneração dessa energia
fornecida, se esses recursos seriam suﬁcientes, meu
caro Humberto Costa, para que nós consolidássemos
novos patamares de geração de energia com PCHs
ou talvez com estruturas parecidas com aquelas que
estão sendo construídas no Norte do País.
Lembro aos Srs. Senadores, principalmente àqueles que ﬁzeram o debate aqui, meu caro Wilson, a que
se referem quando falam do valor repassado e não fazem o comparativo, por exemplo, das estruturas que
estamos construindo em condições completamente
adversas do ponto de vista ambiental.
É bom lembrar que as novas hidrelétricas, por
exemplo, a ﬁo d’água, como poderíamos assim dizer,
além do custo muito mais elevado do que remunerar
a energia gerada por Itaipu, a ﬁo d’água não terá, em
hipótese alguma, a capacidade de usar o armazenamento dessa energia para servir como peça de regulação, um instrumento de regulação, como instrumento
de regulação em momentos de necessidade de fornecimento de energia.
Essa matriz é uma matriz cuja água ou os lagos,
efetivamente, comportam-se como se fossem verdadeiros capacitores; locais onde armazenamos a água
e não a energia, meu caro Senador Jayme Campos,
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porque é a partir daí que se estabelece, inclusive, não
só a necessidade de atendimento, como o custo, o
valor. E aí não é só o valor monetário, a remuneração
dessa energia, mas o custo ambiental.
Há necessidade de ajustar novas regiões para
que nós tivéssemos esse fornecimento de energia.
Portanto, é esse o debate. Eu não estou tratando com
o Paraguai nem de fazer, ao longo da história, uma
reparação daquilo que Julio José Chiavenatto trata
em seu livro: O Genocídio Americano: A Guerra do
Paraguai, nem tampouco uma relação, meu caro Acir,
com um país de coitadinhos que agora, em praça pública, aguarda, do Senado da República do Brasil, uma
oferta. Nós estamos tratando com um país de uma relação comercial, nós estamos tratando, com um país, de
compra de energia, nós estamos tratando de negócio
para atender a uma matriz energética, para suprir, do
ponto de vista de nossa expectativa de crescimento,
com energia. Este é o debate que precisaríamos fazer
neste momento: nos interessa ou não nos interessa o
fornecimento da energia de Itaipu? Não é o processo
de, daqui a quantos anos, o que vai signiﬁcar ou não
para o povo do Paraguai. O que signiﬁca hoje, meu caro
Pedro Simon, para o povo brasileiro o fornecimento de
energia? Qual é o papel que cumpre Itaipu, tanto do
ponto de vista de regulação quanto do ponto de vista
de fornecimento, para diversas famílias do Sul do País,
para as famílias do Nordeste, para o povo do CentroOeste, para o Sudeste brasileiro?! De que forma nós
vamos fazer isso?
O Senado, meu caro Presidente Sarney, V. Exª
que assume agora a Presidência, este Senado, além
da sua grandeza, tem exatamente a capacidade, neste momento, de fazer o grande debate quanto ao tipo
de desenvolvimento de que precisamos e que relação
vamos estabelecer com uma nação que, em parceria
conosco, construiu uma grande usina. Este é o momento para a gente fazer essa discussão.
Aqui até não está em jogo... E ouvi atentamente
o que me trouxe como dado importante o Senador Lindbergh Farias: com os países do Mercosul, nós temos
até superávit nessa relação; com outras nações, inclusive o gigante americano, nós temos déﬁcit na nossa
balança comercial, meu caro Eunício. Mas isso não
nos impede, mesmo tendo déﬁcit na balança comercial, nem pode ser referência para que deixemos de
lado tratados, acordos ou política de estabelecimento
de cooperação ou até aquisição de mercadorias com
esse Estado americano.
Se ﬁzermos isso, o prejuízo não será para esse
ou aquele; o prejuízo é para a Nação.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esse debate
que está sendo feito aqui e agora não é o debate de
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quanto vamos repassar para o Paraguai, mas é, efetivamente, o que nós queremos com Itaipu, de que forma
nós podemos usar a energia de Itaipu para promover
o desenvolvimento de diversas regiões, para evitar os
constantes blecautes que assistimos ao longo dos anos
neste País, para evitar que, principalmente, o povo
brasileiro, que passou décadas e décadas no escuro,
passe, através de programas como o Luz para Todos,
a ter acesso à energia, a poder usar isso não só para
iluminar a sua casa, mas para também alimentar a sua
matriz, ainda que, enquanto economia solidária, o seu
sustento e a sua sobrevivência.
Este é um comparativo que é importante a gente trabalhar, trazer aqui e fazer a comparação, minha
cara Gleisi: quanto custa o quilowatt/hora de uma provável hidroelétrica que eu teria que prover neste País
para suprir em quantidade aquilo que Itaipu entrega
ao povo brasileiro? Portanto, essas comparações, ou
talvez responder a essas perguntas, é que seria importante a gente trazer à baila. Não o debate puro e
simples de que nós estamos aqui fazendo um jogo, de
que estamos tirando dinheiro do povo brasileiro para
entregar ao povo paraguaio.
O povo paraguaio não estendeu o pires atrás de
migalhas. O povo paraguaio espera do povo brasileiro
e deste Senado uma decisão, inclusive de uma relação
entre duas nações, uma relação comercial digna, uma
relação comercial ajustada aos interesses de cada nação. É isso que o povo paraguaio espera.
Estamos cumprindo aqui, do ponto de vista da
justiça nas relações entre dois países, a remuneração
daquilo que nós utilizamos enquanto base daquela usina hidroelétrica que foi construída em parceria com a
nação paraguaia. É esse o centro do debate, meu caro
Presidente, e não quero me alongar.
Acredito que nós vamos dar um exemplo bem
claro: todas as vezes em que este País se relaciona
com qualquer nação para fazer um aporte de recursos
numa troca comercial, quando se referem a países do
Mercosul ou países da África, todos acham que o Brasil está fazendo caridade, tirando o dinheiro do povo
brasileiro. Mas as constantes trocas, as parcerias, meu
caro Senador Wellington Dias, que foram feitas ao longo de décadas e décadas de submissão às grandes
nações, inclusive pagando royalties de tecnologia e
servindo como cobaia em determinadas etapas, essas
ou essa contabilidade alguns optaram por não fazer
ao longo da história.
Não quero aqui, mais uma vez, olhar para esse
retrovisor. Eu preﬁro olhar o pára-brisa .
Presidente José Sarney, isso nos leva exatamente a consolidar esse acordo, a continuar utilizando a
energia de Itaipu para que o povo brasileiro possa ter,
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em condições de geração de energia, a possibilidade
de experimentar o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico e, principalmente, o desenvolvimento social.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos a mais de quatro horas debatendo essa matéria que envolve um benefício claro
a uma nação amiga que é o Paraguai.
Eu conheço o Paraguai, como V. Exª conhece,
com certeza absoluta.
Já estive em Assumpção, Senador Pedro Simon,
já estive na Ciudad del Este, em Porto Juan Caballero.
Tenho um enorme apreço pelo Paraguai e pelo povo
paraguaio, mas a minha obrigação como Senador, Senador Itamar Franco, seja de governo, seja de oposição,
é defender o interesse do cidadão brasileiro.
Do que estamos tratando? O Senador Walter Pinheiro acabou de dizer: de um negócio. Claro.
Itaipu foi a grande obra realizada como produto
de um acordo bilateral do Brasil com o Paraguai, aproveitando as águas do rio Paraná. Talvez tenha sido o
primeiro grande investimento do Brasil. O Brasil tornouse um País grande e ousado a partir da construção
de Itaipu, que foi viabilizada com recursos que o Brasil
mobilizou, mas com a colaboração do Paraguai, que
entendia que naquela hidroelétrica estava ﬁncado um
pedaço do seu futuro, porque ele jamais conseguiria
absorver a parte da energia que lhe era assegurada e
que ele iria, o Estado do Paraguai, vender.
Evidentemente, como se tratava de perspectiva
de um futuro em cima de uma coisa importante para
a economia do Paraguai, é claro que o Paraguai debruçou-se sobre tirar o melhor proveito daquele acordo, para que tivesse um futuro garantido a partir do
consumo da energia por consumidores brasileiros. E
fez-se um acordo.
Trata-se de um negócio. Nós estamos tratando de
um negócio que não foi feito de forma amadorística. Foi
feito de forma madura por negociadores com experiência, com consultoria internacional. Não está se tratando
da relação do Brasil com um país modesto.
Senador Romero Jucá, eu não sei se V. Exª sabe.
V. Exª é pernambucano, mas com raízes políticas em
Roraima. Eu sou potiguar. Eu não sei se V. Exª conhece
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os dados do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do Paraguai comparado com os IDH’s dos Estados
Brasileiros. A gente imagina, Presidente Sarney, que o
Paraguai seja o país dos coitadinhos e que, por isso,
o Brasil seja obrigado a fazer um reajuste na tarifa de
energia elétrica que o Brasil vai consumir, relativa ao
excedente que pertence ao Paraguai, para fazer graça
ou fazer um favor a um país pobre.
Senador Alvaro Dias, V. Exª é vizinho do Paraguai.
O IDH do Paraguai é superior ao IDH de Roraima, do
Senador Romero Jucá, do Acre, da Bahia, de Sergipe,
do meu Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba,
de Pernambuco, do Piauí, do Maranhão e de Alagoas.
Eu queria reﬂetir sobre isso.
Nós estamos tratando de uma concessão a um
país que foi parceiro, que fez um acordo e que realizou,
junto com o Brasil, uma das obras mais importantes
da América do Sul e do mundo: a Hidrelétrica de Itaipu. E não foi feito empreendimento com amadorismo.
Foi com consultores que, de lado a lado, procuraram
o melhor. E demorou-se muito tempo até se fechar o
acordo para que ambas as partes lucrassem.
Muito bem. Qual é o meu interesse? É prejudicar
o Paraguai? Nunca. O Paraguai já tem seu quinhão,
vende e vende bem sua energia elétrica. Mas, assim
como eu condenei a majoração do preço do gás boliviano e a ousadia de se invadir e cercar as reﬁnarias
da Petrobras na Bolívia, que conseguiu, por um gesto
magnânimo do Brasil, elevar a tarifa de gás, tirando
empregos de São Paulo, tirando empregos do Rio de
Janeiro, do Mato Grosso, prejudicando o povo do Brasil,
minha obrigação é trabalhar para que aqui se produza
justiça aos brasileiros.
O que se está dando? Está-se dando um aumento de 120 milhões para 360 milhões por ano de
retribuição pela energia que o Paraguai entrega ao
Brasil. Acontece que isso signiﬁca R$400 milhões,
mais ou menos.
Eu estava agora com os Prefeitos do meu Estado,
brigando com eles, lutando com eles pela aprovação
da Emenda nº 29. Eles me disseram que a condição
que o Governo coloca para que a Emenda nº 29 seja
aprovada, aquela que destina 10% da receita bruta do
Brasil para saúde – 10%, não estou falando nem de 12,
nem de 15, que é quanto os Estados e Municípios já
dedicam à saúde no Brasil – só se aprova se for criado
um imposto novo no Brasil, o CSS. Então, para ajudar
a saúde do Brasil, tem que se criar um imposto novo,
mas, para ajudar a uma nação que tem um IDH muito
maior do que de muitos Estados, incluindo o meu, podese dar R$400 milhões por ano, apenas por ano.
Mas existe uma outra questão superveniente, uma
questão política, diplomática, que eu conheço bem:
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é a relação com os brasiguaios. São os brasiguaios
que estão “clandestinamente” em terras paraguaias,
construindo a produção de soja e gerando empregos,
e riqueza, e renda para o Paraguai, e que são ameaçados de expulsão a toda hora, e que talvez por isso,
por conta desse acordo, a chantagem se esboce e se
ofereça a paz aos brasiguaios.
Senador Presidente Itamar Franco, V. Exª, que
foi Presidente da República, sabe que, assim como
o Brasil mandou brasileiros para o Paraguai, que lá
produzem a soja do Paraguai, inoculando em solo paraguaio tecnologia de primeiro mundo com índice de
produtividade lá em cima, pelas cabeceiras, ocorreu
no passado o processo inverso. A Alemanha mandou
alemães para o Brasil; o Japão mandou japoneses para
o Brasil; a Itália mandou italianos para o Brasil, assim
como o Brasil mandou brasileiros para o Paraguai. Então, agora é justo que o Brasil faça uma concessão ao
Paraguai pelo fato de o Paraguai receber brasileiros
que ajudam o desenvolvimento do Paraguai? Senador Flexa, então, vamos bater às portas do governo
do Japão, da Alemanha, da Itália, atrás de uma compensaçãozinha pelo fato de termos recebido milhares
ou milhões de japoneses, italianos e alemães. A não
ser que queiramos trabalhar com dois pesos e duas
medidas. Ou, então, está tudo errado.
E vamos votar aqui contra o interesse do brasileiro, por uma razão simples: Senador Blairo Maggi,
vai ocorrer ônus para o brasileiro. “Ah, não, não vai
aumentar a tarifa, quem vai pagar é o Tesouro Nacional”. E quem é que alimenta o Tesouro? V. Exª, eu e
os brasileiros, que pagamos impostos. Vamos tornar o
Brasil mais incompetitivo, vamos criar imposto a maior?
Vamos ﬁcar calados diante disso tudo? A compensação é a paz aos brasiguaios?
Vou votar contra, pelo compromisso que tenho, Sr.
Presidente, em defender o interesse do povo do Brasil.
Senador Jayme Campos, o IDH do Paraguai é maior
do que o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
– do meu Estado. Eu vou votar pelo meu Estado. Eu
tenho o direito de querer estes R$400 milhões para os
potiguares e não para os paraguaios. A não ser – eu
calaria, eu concordaria, Senador Randolfe, eu votaria
a favor, eu desmancharia todo meu discurso, se, neste acordo, se, nesta proposta, estivesse contido um
item, uma cláusula. V. Exª sabe o mal que a violência
que se importa neste País causa ao povo do Brasil. O
ingresso das armas...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
ingresso das armas que possibilitam o narcotráﬁco, os
ataques, os movimentos de malfeitores. De onde vêm
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essas armas? A gente sabe, a esmagadora maioria vem
contrabandeada do Paraguai. Se tivesse, neste acordo,
um compromisso tácito do governo paraguaio de colocar pelo menos boa parte desse dinheiro no combate
ao contrabando de armas que vêm para o Brasil, eu
me daria por satisfeito, porque se estaria dando início
a uma ação efetiva de um dos piores males que o Brasil tem que enfrentar: a violência armada. Mas nada,
nada; o que se fala é a paz aos brasiguaios.
Eu vou votar pelo interesse do povo do Brasil,
pela má qualidade desse acordo, pelo desconhecimento de um fato...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já
concluo, Sr. Presidente, já concluo. (Fora do microfone.)
– de um fato, que o Brasil todo conhece e deplora, que
é o contrabando de arma que vem do Paraguai para o
Brasil, e, neste acordo, seria o grande momento para se
dar uma resposta. Ele que deveria conter, não contém
uma linha. Desconhece-se completamente o fato.
Por essas razões todas é que meu voto é contra,
não ao Paraguai, mas a favor do interesse do povo
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Próximo orador, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, impressionante deve ser o assistente da
TV Senado que esteja assistindo a esta sessão desde
o seu início. Eu estava lá no meu gabinete assistindo-a,
e realmente todos nós somos os donos da verdade.
Com que paixão nós defendemos a tese, uns a favor
e outros contra. E olha que não é uma tese políticopartidária, não é uma tese governo-oposição. Hoje na
Comissão de Justiça decidimos uma tese em que governo e oposição estava muito em jogo: medida provisória. Aqui não. Eu acho, com toda a sinceridade, que
houve alguns pronunciamentos absolutamente corretos, como todos, mas, com a imparcialidade necessária; houve alguns pronunciamentos de paixão com os
quais eu não posso concordar.
Eu vejo esta tese que vamos votar agora dentro
de um contexto geral. Eu acho que a posição que vem
sendo adotada pelo Brasil nos últimos anos é de busca
de uma posição em nível internacional que não seja
aquela de capitalizar, de baixar a cabeça para os Estados Unidos ou para a Rússia, ontem, ou esquerda,
hoje. O Brasil vem ocupando uma posição importante
no universo e, de modo especial, na América do Sul.
O Brasil entende e eu entendo esta posição brasileira
como a mais absoluta e a mais correta: a integração
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Brasil, Argentina, Chile, Paraguai; buscar o entendimento com os demais países da América Latina...
Assim como aqui muitos em uma posição de paixão defendiam que não poderíamos aceitar que a Venezuela entrasse no Mercosul, eu dizia que não dava
nenhuma importância ao atual Presidente da Venezuela,
mas era importante a Venezuela entrar no Mercosul,
assim como é importante que, ao lado do Mercosul,
os países dos chamados Pacto Andino e Pacto Amazônico se integrem numa América Latina, que encontrem o seu lugar no mundo de amanhã. Para que isso
aconteça, a posição do Brasil é muito importante. Eu
diria que o Brasil é o grande país da América que faz
isso; os outros vêm atrás. O Brasil tem demonstrado
grandeza nesse sentido. E o Brasil tem demonstrado
grandeza nesse sentido.
O Mercosul impediu que a ditadura voltasse no
Paraguai. Quando, saindo o Presidente, o ditador general já ia assumir, o governo do Brasil e o governo
da Argentina disseram: “Não, se ele assumir, cai fora
do Mercosul, e rompemos as relações”. A democracia
se manteve no Paraguai.
Vejo aqui o seguinte...
Eu, lá atrás, criança ainda, era contra a construção
dessa usina. Achava que iria criar um pacto de inimizade permanente, de luta entre o Brasil e o Paraguai. E
me chamava atenção a posição fanática da Argentina
achando que, numa luta futura, o Brasil poderia abrir
as compotas de Itaipu e alagar até Buenos Aires.
Alguns riram. Para alagar Buenos Aires, tinha que
passar pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul. Mas em
uma guerra, em uma luta, tudo é válido, eu respondia.
E me perguntavam: tu gostarias de, morando embaixo
da Argentina, que eles pudessem alagar o Rio Grande
do Sul? Eu disse que não, não gostaria. Pois eles também não. Isso foi vencido e a obra está pronta.
Nós, que somos do Mercosul, quando vemos os
discursos dramáticos dos paraguaios, com apoio dos
argentinos, dos venezuelanos e dos uruguaios, entendemos que o Brasil não está fazendo negócio errado
ao decidir algo com o Paraguai.
Primeiro, o Brasil está se antecipando, porque o
Paraguai estará berrando, berrando até 2023. Porque,
em 2023, quando terminar de pagar a dívida que paga
hoje, eles vão ganhar uma montanha de dinheiro. Dos
atuais 250 – não sei quanto é o valor atual –, vai para
um bilhão e não sei quanto. Aí eles vão sentir a grandeza de Itaipu. Mas, por enquanto, eles só ouvem falar
em números, números e a quantia que chega até eles
é realmente muito pequena. E é realmente muito pequena porque o lucro de Itaipu é levado para pagar a
conta da dívida, e, com a conta da dívida, o Paraguai
praticamente recebe muito pouco.
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O que eles queriam era mudar o tratado. Toda
discussão, toda a imposição do Paraguai é para mudar
o tratado de Itaipu, com o que o Brasil não concordou.
Mexer no tratado de Itaipu, o Brasil não concordou.
Permitir que o Paraguai possa vender a sua metade
da energia para quem quisesse – e a Argentina está
ali –, o Brasil na concordou. O Brasil concordou com
que eles recebam antecipadamente, por um bilhão
duzentos e cinqüenta milhões que eles vão receber
a partir de 2023, agora, uma importância duas vezes
maior do que a que estavam recebendo. É isso que
está acontecendo.
Eu acho que, sinceramente, isso não é um escândalo. Acho que essa política do Brasil... Alguns queriam
invadir a Bolívia quando nacionalizaram a Petrobras.
Disseram: é hora de fazermos. Isso é uma barbaridade. E pediram para nós irmos lá. Nós fomos, levamos
a Petrobras para auxiliar. E agora fazem isso?
A posição do Brasil foi de tranqüilidade, foi a de
entrar no acordo e no entendimento. É muito importante
a posição do Brasil na América do Sul hoje. Nosso grande adversário são os Estados Unidos, que não querem
o Mercosul, que não querem os países da América Latina integrados, que querem acordos isolados: Estados
Unidos/Brasil; Estados Unidos/Chile; Estados Unidos/
Argentina. E o Brasil defende essa tese.
A América do Sul tem um território espetacular;
agricultura espetacular; água de primeira grandeza;
tem tudo de primeira grandeza, e uma miséria total,
pela falta de entendimento, pela falta de integração e
compreensão.
Que coisa fantástica este Brasil, no momento em
que está crescendo, quando está progredindo, que está
avançando. Eu sinto isso.
Não quero o Brasil, fantástico no mundo, cercado
de miséria. Que cresça a Argentina, que cresça o Paraguai, que cresça o Uruguai, porque todos nós juntos
haveremos de avançar.
Acho que não podemos resumir essa posição em
uma posição de paixão no sentido de que é isso ou
aquilo. Achar que o governo do Lula, que o Governo
da atual Presidenta estão comprando favores ou simpatia do Paraguai em troca do dinheiro brasileiro... Eu
não consigo aceitar isso. Sinceramente, eu não consigo entender e aceitar isso. Acho que é um pouco de
exagero por parte da oposição.
Por isso, voto a favor. Voto a favor, apesar do discurso do meu querido Líder do PSDB do Pará, quando
S. Exª olha para a Bandeira do Brasil, jura amor e diz
que não votará contra a sua Pátria. Aí me pergunto: será
que eu estou votando contra a minha Pátria? Eu voto
aqui preocupado com o Líder do Democratas, que diz
que votará com o seu povo do Rio Grande do Norte,

MAIO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

porque seu povo tem alguns índices que são inferiores
aos do Paraguai. Será que eu vou preferir votar com o
povo do Paraguai do que com o povo do Rio Grande
do Norte? Acho que não, Sr. Presidente.
Há muito tempo o Congresso brasileiro, lamentavelmente, vive longe da política externa. Longe, muito
longe. As coisas acontecem, o Itamaraty tem posição,
os militares têm e já tiveram, ﬁzeram uma união do
Cone Sul na ditadura, todos unidos, mas o Congresso brasileiro ainda tem uma posição muito distante
dessa integração, mas há muitos preocupados com
essa integração.
Quando vejo o meu amigo Itamar Franco, de
quem tive a honra de ser líder nesta Casa, com quem
me identiﬁco praticamente em todas as ideias e que,
durante o seu governo, defendi com alma e com paixão todo o seu pensamento na sua integridade e na
sua dignidade, ﬁco a entender que nós temos que nos
respeitar reciprocamente nas nossas posições. Vamos,
em primeiro lugar, reconhecer, Sr. Presidente, que nenhum de nós pode achar que é o dono da verdade. Não
pode passar por minha cabeça que o Senador Itamar
Franco, Presidente da República, que passou, que viveu essa questão, não esteja imbuído dos melhores
ideais no seu discurso, quando apresentou números
no seu conteúdo e quando, com seriedade e tranquilidade, mostrou o procedimento.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –Tenho certeza de que o Senador Itamar Franco haverá
de me respeitar e, vendo eu tomar essa posição, pode
dela discordar, mas haverá de respeitar, porque eu estou falando com profunda sinceridade, porque é aquilo
que penso, é aquilo que sinto.
Várias vezes, no governo Fernando Henrique e
no governo Lula, fui talvez o opositor mais duro, mais
radical. Muitas vezes cheguei a votar sozinho nesta
Casa. Mas isso não impede que eu, em alguns momentos, tenha este entendimento que, com a maior
tranquilidade, tenho hoje: eu voto em um Brasil e em
uma América porque acho que chegaremos lá. Tenho
a convicção de que chegaremos lá. Vejo o que está ali.
Pagamos a dívida em 2022, o Paraguai não vai receber os 350 mil, mas, sim, mais de um 1.200 bilhões...
((Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
por algo que é seu direito. E nós vamos lembrar esse
dia mostrando que estávamos equivocados. Vale a pena
fazer essa integração. Valeu a pena aguentar as ofensas
que o Presidente da Venezuela fez a este Parlamento,
que V. Exª, com muita dignidade, defendeu da tribuna
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do Congresso e com muita razão. Mas não era a ele,
era a Venezuela que estávamos vendo.
Quando vemos este mundo, o que está acontecendo, e não se sabe para onde vai, vendo revoluções
aparecerem no Oriente, sem líderes, religião, ninguém
do outro lado, surgindo do nada, como a que aconteceu na Líbia, como aconteceu no Egito, como aconteceu na Síria, veriﬁcamos que, nesta época, neste
momento...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...é
muito importante a posição do Brasil. É muito importante veriﬁcar que o Brasil está abrindo um caminho
com China, com Índia, com Rússia, com África do Sul,
mostrando que chega de polos, nem o polo russoamericano, nem o polo comunismo-capitalismo, muito
menos o polo isolado dos Estados Unidos, o dono do
mundo, como aconteceu nesse último episódio tão triste e tão dramático. O Brasil está tentando buscar uma
posição, e acho que, mesmo divergindo e pensando
profundamente diferente internamente; externamente,
há muitas posições em que podemos estar juntos.
É nesse sentido que o meu voto é favorável a
esse acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador
José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho
hoje à tribuna lamentar por estarmos aqui, Senador
Pedro Taques, discutindo este acordo, chamado de
Declaração Conjunta, assinado em 2009 pelo governo
brasileiro e pelo governo paraguaio, que hoje terá o um
epílogo contrário aos interesses da Nação brasileira.
Lembro, Presidente Sarney, que, na legislatura
passada, vim à tribuna já alertando para o que iria
acontecer no futuro próximo, exatamente num dia como
hoje, Presidente Itamar, e eu dizia, àquela altura, que
a “negociação” que se desenrolou entre o Governo
brasileiro e o paraguaio acerca do tratado da usina
hidrelétrica de Itaipu atingiu um nível insuperável de
incoerência.
Caberá ao Congresso Nacional corrigir o equívoco, pensava eu há quase dois anos. Uma afronta
ao cidadão brasileiro, aﬁnal a “declaração conjunta”,
assinada em 25 de julho de 2009, não passa de uma
declaração de intenções, sem caráter vinculante e
que precisará ser aprovada pelo Congresso dos dois
países.
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O Tratado de Itaipu, assinado e aprovado em 1973,
é um texto enxuto e objetivo, Senadora Gleisi, Relatora
aqui no Senado, fruto de décadas de diálogos que agora
estão sendo ignorados. É fundamental relembrar que
quem pagou integralmente pela construção de Itaipu
foi o Brasil. Fomos nós, brasileiros, os responsáveis
pelos US$27 bilhões gastos na construção. Esse fato
é esquecido pelos paraguaios, que não contribuíram
com um centavo sequer para construir Itaipu. O Brasil
arcou com todas as dívidas no exterior e as garantias
exigidas pelos credores. Falei isso, que reli agora, lá
atrás, na legislatura passada.
O que nós vemos acontecer hoje, Senador João
Pedro, no nosso País? A Presidenta Dilma faz um corte
no Orçamento de 2011 de R$50 bilhões.
E nós, Senadores, vamos fazer uma caridade
adicional aos nossos irmãos paraguaios que custará
aos brasileiros R$5 bilhões ao ﬁnal. É justo? Pergunto:
é justo? O que vamos aprovar agora, Senadora Gleisi,
triplicará o pagamento que o Brasil faz ao Paraguai pela
cessão da energia excedente, simplesmente passará
esse pagamento dos atuais US$120 milhões anuais
para US$360 milhões anuais. Por que isso? Porque
lá atrás, na campanha eleitoral, o então candidato a
Presidente do Paraguai, como bandeira eleitoral, disse
que iria impor ao Brasil a revisão do Tratado de Itaipu.
Como fez também a Bolívia, também na campanha
eleitoral, usando como bandeira eleitoral a revisão do
tratado de fornecimento de gás. E o Brasil, lamentavelmente, cedeu às exigências da Bolívia, que expropriou os bens da Petrobras, e teve que ceder, apesar
das informações em contrário de que não haveria reajuste na tarifa do gás comprado da Bolívia, e houve.
No caso do Paraguai cedeu também às exigências
que, naquela altura, o candidato à presidência, o atual
Presidente Lugo, fazia. E estamos aqui referendando
esses aumentos.
Mas não foi só isso. O Brasil também, por esse
tratado, se compromete a entregar ao Paraguai uma
linha de transmissão de 500kv, cuja construção está
estimada em US$450 milhões, sem custos. Aí eu queria
perguntar à Senadora Gleisi, como relatora: V. Exª conhece o Pará? Já esteve no Pará, Senadora Gleisi?
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Não
estive.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não
esteve. É uma pena. Eu quero convidá-la. V. Exª, hoje,
nos deu a honra de participar da reunião da Subcomissão de Implantação do Belo Monte na Comissão
de Meio Ambiente. V. Exª teve a palavra e disse que
não fazia parte da Comissão de Meio Ambiente, mas
que gostaria de se pronunciar e lhe foi concedida a
palavra.
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Eu quero lhe fazer um convite. Nós vamos estar
nos dias 2 e 3 de junho em Altamira e em Vitória do
Xingu, exatamente na área onde Belo Monte será implantada. Eu queria convidá-la para que V. Exª pudesse nos honrar com a sua presença lá no meu Estado,
o Pará. O Estado do Pará será, com a implantação de
Belo Monte, o maior produtor de energia do País, e
para nós isso é uma honra muito grande. Não é para
o Pará a energia, não, é para o Brasil.
Mas eu quero lhe dizer, Senadora Gleisi, que os
brasileiros estão entregando R$5 bilhões de presente
para os paraguaios – não tenho nada contra os paraguaios, eu acho que nós devemos ajudar os nossos
irmãos –, mas temos que fazer primeiro pelos irmãos
brasileiros.
Existem áreas, e não são poucas, no Estado do
Pará que não são atendidas por energia ﬁrme de Tucuruí. Muitas delas são atendidas por energias ainda
de termoelétrica, energias que não garantem o desenvolvimento porque não são energias ﬁrmes.
Então, eu queria que V. Exª nos desse a honra
de fazer parte dessa comitiva de Senadores, para que
V. Exª pudesse conhecer a realidade não só do Pará,
mas da Amazônia – está aqui o Senador João Pedro,
do Estado do Amazonas –, agora que está sendo feito
um linhão que vai interligar o Estado do Amazonas à
rede nacional de energia, porque até então o Estado
do Amazonas era um sistema isolado.
Há muito o que fazer pelo Brasil, há muito que
fazer. E V. Exª, do rico Estado do Paraná, não pode,
não deve dar um parecer favorável a um acordo que é
contrário aos interesses da Nação brasileira.
Ainda há tempo de nós, Presidente Sarney, votarmos contra, não referendarmos essa chamada “declaração conjunta” porque não é justo que nós tenhamos
que referendar o mote de campanha eleitoral utilizado
no processo, lá, do hoje Presidente Lugo contra os
interesses do Brasil e que foi aceito pelo Presidente
Lula.
E, mais, Senadora Gleisi, a Presidenta Dilma já expôs o seu pensamento em relação a esse acordo...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já
concluo, Presidente, Sarney.
Ela está mantendo esse acordo apenas para
cumprir aquilo que foi assumido pelo seu antecessor,
o Presidente Lula. Tenho absoluta certeza de que ela
não assinaria jamais – jamais! – um acordo que fosse
tão prejudicial ao Brasil como é esse que nós estamos...
nós não, porque tenho certeza de que grande parte
dos Senadores não irão referendar e votarão contrário
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a esse acordo que, como disse, é um acordo que não
vem ao encontro dos interesses dos brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
recebo aqui a notícia do ABC Digital, jornal de Assunção, que informa que, desde as quatro da tarde, no
Paraguai, acompanha-se com extraordinária atenção
esta sessão do Senado Federal, inclusive, que o Presidente Fernando Lugo, acompanhado de seus mais
importantes colaboradores, está seguindo a sessão do
Senado, no Brasil, sobre o acordo de Itaipu.
Quero aqui transmitir ao Presidente Fernando
Lugo os meus cumprimentos e as saudações, uma
vez que aqui acompanha o diálogo entre Senadores, que, às vezes, divergem – como ainda há pouco
observamos dois grandes amigos, o ex-Presidente
e Senador Itamar Franco e o Senador Pedro Simon,
pois ambos tiveram posições diferentes, mas ambos
muito respeitados.
Aqui, Senador Itamar Franco, neste caso, estou
mais de acordo com o que disse o Senador Pedro Simon, com todo respeito por V. Exª e por aqueles que
criticaram o acordo. Mas acredito que, tendo em conta os argumentos e dados que aqui vou citar, não há
dúvida de que deveremos votar favoravelmente a este
acordo do Brasil com o Paraguai sobre Itaipu.
Só no ano passado, exportamos US$22,6 bilhões
para o Mercosul e obtivemos um saldo comercial positivo com aquele bloco de US$6 bilhões. É um resultado
eloquente. Para se ter uma ideia da importância desse resultado, no mesmo ano, tivemos um superávit de
US$5,2 bilhões com a China, de US$4 bilhões com a
União Europeia e, com os Estados Unidos, um déﬁcit
de US$7,7 bilhões. Assim, o Mercosul tem sido estratégico para a política de comércio exterior do Brasil,
bem como para a nossa política externa.
Além do superávit alentado, é preciso considerar
também que 93% de nossas exportações para o Mercosul são de produtos industrializados, o que muito
beneﬁcia a indústria brasileira e, obviamente, inclusive,
o meu Estado de São Paulo.
Na realidade, a Argentina é o principal destino das
exportações paulistas. Em 2010, São Paulo, onde estão
as principais indústrias brasileiras, exportou US$8,46
bilhões para a Argentina. Em segundo lugar, vieram
os EUA que importaram US$4,9 bilhões de São Paulo. Com a Argentina, São Paulo teve um superávit de
US$3,5 bilhões, ao passo que, com os EUA, São Paulo
apresentou um déﬁcit de US$8 bilhões. Com o Mercosul
como um todo, São Paulo teve um superávit de US$6,5
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bilhões, mas, no que tange especiﬁcamente ao Paraguai, o nosso comércio apresentou, no ano passado,
um superávit com esse país de US$1,9 bilhão. Essa
cifra é oito vezes maior que os US$240 milhões que o
Brasil pagará a mais pela energia de Itaipu.
Ao longo do período 2003/2010, conseguimos
amealhar um superávit comercial com o Paraguai de
US$8,4 bilhões. Somente o Estado de São Paulo obteve US$820 milhões de superávit comercial com o
Paraguai, em 2010. Além disso, há um grande número
de empresas brasileiras que estão investindo pesadamente no Mercosul, no Paraguai e na América do Sul,
como a Braskem, a Odebrecht, o Banco do Brasil, a
Petrobras e outras.
Tais dados demonstram que boa parte dos empregos e dos rendimentos da indústria brasileira é
mantida justamente pelos contribuintes do Mercosul,
inclusive os paraguaios. Na realidade, o Brasil é, de
longe, o país que mais lucra com a integração regional. Temos superávits alentados com todos os países
do Mercosul, inclusive com o Paraguai. O Brasil é a
indústria do Mercosul e da América do Sul, e a grande
locomotiva econômica da região. Daí a necessidade de
equacionarmos as gritantes assimetrias do bloco, até
mesmo porque não convém ao País uma crise nesse grande mercado consumidor de nossos produtos.
Também não convém ao Brasil ter um entorno conturbado e problemático. Tal equacionamento, portanto,
é do interesse do Estado brasileiro, e não apenas de
governos eventuais.
No que tange aos problemas especíﬁcos com o
Paraguai, aqui citados por alguns Senadores – V. Exª,
Senador, mostrou-se preocupado com o contrabando,
com o tráﬁco de armas e com os brasiguaios –, eles
estão sendo resolvidos mediante acordos bilaterais e
regionais. E deve-se ter, Senador Flexa Ribeiro, em
mente que tais problemas estão obviamente associados
à pobreza e à desigualdade social daquele país. Tornar
o Paraguai mais pobre, ou negar-lhe a possibilidade de
aumentar em 10% as suas receitas ﬁscais...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite
um aparte, Senador Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Acredito que agora não está sendo possível o aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Não,
eu acho que V. Exª não estava atento ao meu pronunciamento. Eu não me referi a isso aí.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem. Mas, então, perdoe-me V. Exª.
[...] como o Acordo possibilita, não contribuirá
para resolver a situação.
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Em relação ao argumento de que o Paraguai
“só entrou com a água... É verdade, Senador Flexa
Ribeiro, foi o Senador José Agripino que se referiu à
questão do contrabando de armas. Agradeço a menção de V. Exª.
Em relação ao argumento de que o Paraguai “só
entrou com a água na construção de Itaipu”, é preciso
alertar alguns Senadores de que, sem a água paraguaia, a usina não funcionaria, Itaipu não funcionaria
e o Brasil e seus contribuintes não teriam à sua disposição uma usina responsável por cerca de 20% da
energia ofertada ao País.
A água é um recurso estratégico.
Eu gostaria de enaltecer a qualidade do relatório
da Senadora Gleisi, que, na Comissão de Relações
Exteriores, na semana passada, argumentou tão bem
e ainda falará hoje.
Assim, também quero dizer que os argumentos
do Senador Roberto Requião, que foi Governador do
Estado do Paraná e que conhece tão bem o Paraguai
e as nossas relações com o Paraguai, especiﬁcamente todo o histórico relativo à Itaipu, que os seus
argumentos contribuíram muito para que eu próprio
pudesse formar melhor a minha opinião, juntamente
com todos que falaram em favor do acordo Brasil e
Paraguai sobre Itaipu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, vou falar
aqui – e acredito que os outros também assim falaram,
apesar das nossas discordâncias – como brasileiro,
como patriota, como nacionalista, coisa que muitos já
se negam a ser.
Vou falar como nacionalista que olha os interesses da nação brasileira na sua história e não confunde interesse nacional com ﬂuxo de caixa nas contas
governamentais.
Quero falar não como político. Quero falar não
aos eleitores. Quero falar não para hoje. Quero falar,
olhando o futuro do meu País, da minha Nação.
E quando a gente compara o voto a favor ou o
voto contra esse acordo, não é difícil fazer uma análise.
O que está contra esse acordo? Está contra que vai
custar US$150 milhões, mais ou menos, ou até US$200
milhões, por ano. É isso que está contra. Agora, o que
está a favor? Porque, se não votarmos nele, teremos
outras consequências.
Analisemos, Senador Flexa, o benefício-custo,
o custo tangível de dólares e o custo intangível das
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nossas relações com a vizinha e irmã nação do Paraguai.
O que pode acontecer se nós não aprovarmos
esse acordo, com toda a legitimidade e legalidade que
possa ter para o Brasil?
Primeira coisa óbvia: um acirramento das relações nacionais do Brasil com o país vizinho. Não com
um país distante, mas com um país vizinho, com um
país ao qual nós estamos condenados a conviver pelos próximos mil, dois mil, três mil anos, a não ser que
aconteça – e pode acontecer – uma integração, e que
passemos a ser uma grande nação latino-americana.
Se não for isso, não haverá terremotos que nos afastem. Nós vamos viver juntos.
E vale a pena fazer esse acirramento com o país
vizinho e termos os problemas que, por exemplo, existem entre Chile e Argentina, entre Peru e Equador, entre Chile e Equador? E termos, daqui a alguns anos,
de ir buscar alguém que faça uma arbitragem para
decidir o que é certo, como foi preciso a Argentina e
o Chile irem buscar o Papa, para dizer quais são os
limites? Ou o Equador e o Peru virem buscar aqui, no
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o árbitro de
um longo conﬂito? Esse é um custo.
O outro custo é o risco de criar entre brasileiros
que vivem no Paraguai e paraguaios que vivem no
Brasil um estranhamento, em vez de um irmanamento.
Esse é um custo que vamos pagar em troca de US$150
milhões, US$200 milhões. Vale a pena a gente pagar
o preço de sermos vistos como uma nação – e olhem
a palavra que vou usar – imperialista, que impõe a
sua força, negando-se a pagar essa parcela maior na
conta de energia elétrica? Vale a pena pagar o preço de perder a ligação de respeito e amizade entre
os jovens paraguaios que vão ter consciência de que
um país muito maior do que o deles geograﬁcamente,
demograﬁcamente, economicamente se nega a fazer
um acordo que custaria 150, 200 milhões de dólares,
quantia que tentei fazer em percentagem do nosso
Produto Interno Bruto, e não consegui colocar tantos
zeros que têm que aparecer antes do número – zeros
não depois, zeros antes, zero vírgula zero zero zero.
Vale a pena a gente pagar esse preço?
Não tenho a menor dúvida de que, para ter a
simpatia dos paraguaios, sobretudo dos jovens paraguaios, que olham para o Brasil como eu olhei para os
Estados Unidos na minha juventude, recusando-me a
aceitar o que eles nos impunham na Light, o que eles
nos impunham em outras empresas que aqui existiam...
Vale a pena pagar esse preço? Para mim, não.
Para mim, como brasileiro, como patriota, não
tenho a menor dúvida de que a Nação brasileira ganha muito mais no cenário internacional, no respeito
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das nações, no respeito das populações, ganharemos
muito mais assinando esse acordo.
Não tenho a menor dúvida de que esse acordo
trará o respeito de sermos vistos como um País de
grandeza. Isso vale muito mais do que alguns punhados de dólares. Não tenho a menor dúvida de que esse
voto a favor nos vai dar a possibilidade de facilitar o
irmanamento do Brasil não apenas com o Paraguai,
mas com outras nações vizinhas, que verão no Brasil um país com tamanho, mas capaz de entender os
gestos que devemos fazer.
Creio que podemos, ao fazer esse gesto, termos,
mais adiante, o direto de até cobrar uma relação melhor
com o Paraguai em diversos outros aspectos, inclusive
naquele que se falou aqui de o Paraguai ajudar-nos a
controlar as fronteiras por causa do tráﬁco de armas,
por causa do tráﬁco de drogas, mas não impondo ao
Paraguai essas condições para assinarmos o acordo,
Senador Taques. Simplesmente, depois de assinar,
de demonstrar grandeza, podemos ter uma relação
em que esses interesses brasileiros poderão ser conseguidos.
Nós ganhamos ao assinar esse acordo, ao assumir um papel de liderança, trazendo o Paraguai para
nós depois – e esse é assunto que muitos aqui não
gostam de falar – dos conﬂitos e de todos os contingenciamentos que tivemos num passado distante, até
mesmo com uma guerra.
Creio que vale a pena também pagar esses poucos dólares pela lição que estamos dando às crianças
brasileiras, de que o Brasil é um país capaz de tomar
uma decisão olhando o longo prazo do futuro histórico e não o curto prazo de alguns punhados de dólares num ﬂuxo de caixa de uma das nossas empresas,
que é Itaipu.
Por isso, Sr. Presidente, voto com o futuro da Pátria, voto com a consciência de nacionalista, voto como
integracionista do continente americano, voto com o
sentimento de generosidade que o povo sempre demonstrou. Voto a favor, pelo Brasil, pela minha Pátria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, sei
que há paraguaios que nos assistem, que nos ouvem,
nessa nação amiga. Fico muito feliz, Sr. Presidente,
porque nós conseguimos nesta Casa não uma unanimidade, mas uma unidade. Não unanimidade em
relação a essa coisa fenícia que, de vez em quando,
amesquinha a alma de alguns companheiros. Mas há
uma unidade, e quero dizer e testemunhar isso ao povo
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do Paraguai, no sentido de que todos nós, que um dia
juramos defender nossa Constituição, estamos conscientes de que, muito acima de transações comerciais,
há o interesse de formarmos uma comunidade latinoamericana de nações.
E isso, Srs. Senadores, senhores brasileiros, é
inscrito como cláusula pétrea na primeira página da
Constituição brasileira. Isso foi jurado por nós todos,
é um dos objetivos mais importantes que temos na
Nação. Para formarmos essa comunidade latino-americana de nações, e precisamos entender que, nas
Américas, não por desejo nosso, mas por questões
geográﬁcas, históricas, políticas, econômicas e sociais, o continente americanos têm duas nações que
exercem poder de gravitação: ao Norte, os Estados
Unidos; ao Sul, o Brasil.
Ora, não existe mais a América Latina, porque
a nação americana, com a sua gravidade, já tem diversos acordos com a América Central, aliás, acordos
muitos deles impostos.
Devemos lembrar que os americanos ocuparam,
durante muito tempo, a Guatemala e Cuba. Invadiram
e depois ﬁzeram pressões tremendas em todos os
campos.
O Brasil não. O Brasil procura ser sensato. O Brasil procura diminuir as disparidades. O Brasil procura
integrar seus povos. Foi isso que o Presidente Sarney nos legou quando governou esta terra e procurou
aproximação com o então Presidente Alfonsín. Aliás,
eu quero prestar um testemunho ao Presidente José
Sarney, um testemunho favorável, porque sofreu imensas pressões para desmantelar nosso projeto nuclear
cibernético e também o projeto espacial. Pressões
do nosso parceiro do Norte, que não tinha interesse
no nosso desenvolvimento autônomo. E o Presidente
Sarney resistiu. Talvez tenha pago um preço político
muito alto, porque antes dele, mesmo numa época do
Governo militar, não se resistia às pressões dos interesses econômicos vindos do Norte.
Mas o que eu quero dizer aqui é que o Senador
Pedro Simon e o Senador Cristovam Buarque sintetizaram a alma desta Casa.
A oposição muitas vezes se sente obrigada a
apresentar seus argumentos até por questão de ofício.
Mas eu quero aqui endossar o sentimento que tenho
certeza está acima de tudo isso, que é o sentimento
de justiça, de democracia.
Ora, por que não reajustar uma tarifa se hoje pagamos mais caro nesta mesma quantidade de energia
que obtemos das hidrelétricas que construímos ou que
demos concessão a empresários? Por quê? Não é justo? É justo sim. É justo com uma Nação que recebe
trezentos mil brasileiros e os trata com dignidade.
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E se há reciprocidade, também uma das nossas
diretrizes de política externa inscrita na primeira página
da Constituição brasileira, também tratamos bem aqui
os paraguaios, que são bem-vindos na nossa terra.
Temos, sim, uma controvérsia de longo prazo.
Temos problemas nas fronteiras. Mas estamos resolvendo. Estive recentemente com o Ministro da Justiça
quem me disse estar fazendo acordos binacionais, inclusive para controlar a produção de produtos químicos e também para controlar os crimes transnacionais,
tanto a biopirataria como também das armas e das...
Estamos caminhando.
Mais do que isso, queria nesta oportunidade pedir ao povo do Paraguai que também aprove a entrada
da Venezuela, assim como o Brasil hoje vota, e tenho
certeza de que vai aprovar, no plenário desta Casa, o
entendimento que facilite o engrandecimento do Mercosul. É tão importante que o Senado do Paraguai possa
ratiﬁcar deﬁnitivamente a entrada da Venezuela, para
termos o Mercosul com 300 milhões de habitantes,
um colosso. Certamente, vamos poder atrair demais
países andinos e formar aquilo que é o sonho de nós
todos, aquilo que o constituinte gravou na nossa Constituição e na primeira página, que é formarmos uma
comunidade sul-americana de nações.
Sr. Presidente, queria, antes de terminar, prestar
uma homenagem porque ontem foi o Dia da Cavalaria.
A cavalaria tem o legendário, o gaúcho que aos 15 anos
entrou no Exército brasileiro em São Paulo e já em...
Ele nasceu em 1808. Reﬁro-me a Manoel Luiz Osório,
patrono da cavalaria. Foi Senador. (Pausa.)
Marquês de Herval. V. Exª é uma legenda nesta
Casa. Lembrou bem: Marquês de Herval.
Foi Senador nesta Casa, depois Ministro da
Guerra e morreu aos 71 anos, quando era Ministro
da Guerra. Pois bem, ele já com 15 anos debutou
nas guerras que consolidaram a Independência, em
1823. Depois, participou da guerra Cisplatina, depois
da guerra contra Oribe e Rosas e ﬁnalmente na guerra
da Tríplice Aliança, quando comandou com o fascínio
da sua personalidade, com o seu exemplo, com a sua
modéstia, com a sua valentia, com o seu heroísmo
os soldados argentinos do Uruguai naquele combate
contra o Paraguai.
Neste momento – veja o que é a história! – quando estamos comemorando a data desse grande herói,
desse homem valente, desse brasileiro legendário, que
foi, na Guerra da Tríplice Aliança, o primeiro soldado a
colocar os pés no Paraguai, estamos agora, de certa
forma também, Sr. Presidente, ratiﬁcando, procurando
mostrar que essas feridas do passado foram cicatrizadas por uma relação que olha para o futuro e quer
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construir uma parceria duradoura com um país que
tanto prezamos.
Presto essa homenagem a ele, no sentido de
que se fosse Senador hoje, sabendo dos horrores da
guerra – guerra que não foi provocada por nós, guerra que foi provocada pela necessidade do Paraguai e
sua ambição, de certa forma até compreensível, de
ter uma saída para o mar. Eles, que eram uma nação
poderosa, eles que tinham 80 mil homens no seu exército, fabricavam armas, navios, munições acabaram
encontrando em Osório uma barreira intransponível.
Houve excesso, todas as guerras têm.
A Nação brasileira, tão pujante hoje, pode dar –
eu diria – um tratamento ao Paraguai à altura daquilo
que de lá para cá construímos de sólida amizade entre
duas nações que soberanamente se respeitam e que
procuram o seu progresso e seu desenvolvimento.
Sr. Presidente, levamos dezessete meses para
chegar a esse momento a que chegamos hoje. Durante dezessete meses discutimos nessa Casa. Todas
as contas foram feitas lá na Câmara dos Deputados,
todos os recursos possíveis da oposição foram apresentados. Finalmente aqui no Senado Federal, graças
ao seu gênio, ao seu talento político, nossa Senadora Gleisi, que foi, mercê de Deus e para sorte nossa,
Diretora ﬁnanceira da binacional, nos tranqüilizou. Ela
disse: “Eu conheço. Eu fui diretora... Nós não estamos
fazendo nenhuma benesse e nenhuma caridade. É um
acordo comercial importante para o Paraguai e importante para o Brasil. E vamos votá-lo”.
À Nação paraguaia os nossos votos de que esses
recursos sirvam para construir o Paraguai dos seus
sonhos e o Paraguai dos nossos sonhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, faço coro com alguns pronunciamentos
importantes que ainda tive oportunidade de acompanhar, como o do Senador Pedro Simon, o do Senador
Cristovam Buarque, que reforçam a importância das
alianças, dos acordos pelo desenvolvimento dos países da América Latina, na perspectiva do desenvolvimento e, sobretudo, da melhoria da qualidade de vida
desses povos.
Nesse sentido, tanto quanto o meu companheiro
de Bancada Randolfe Rodrigues, queremos saudar o
Decreto Legislativo nº 115/2011, que aprova o texto
das notas transversais entre o governo brasileiro e o
governo paraguaio sobre as bases ﬁnanceiras do Tratado de Itaipu.
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Muito aqui já foi dito, sobretudo sobre o período
em que o governo brasileiro lesou o governo paraguaio.
São 220 milhões que são previstos na ampliação desses recursos talvez não paguem as dividas sociais com
aquele país; talvez não paguem as conseqüências que,
historicamente, os projetos energéticos têm causado
às populações no mundo.
Quero aqui aproveitar a oportunidade, porque vi
o Senador do meu Estado, Senador Flexa Ribeiro, fazer uma provocação à Senadora Gleisi, perguntando
se ela conhecia o Pará.
Ora, não se trata de conhecer este ou aquele
Estado – e eu não estou aqui com procuração da Senadora Gleisi. Trata-se de saber quais são os objetivos
dos acordos e dos investimentos que se fazem seja
no Estado brasileiro, seja nas relações com a América
Latina ou com o resto do mundo.
Quero, desde já, pedir ao Presidente Sarney que
não permita que a nova diligência, uma segunda diligência que se dirige a Belo Monte boicote a presença de quem, como eu, de quem como o Procurador
Felício Pontes, há 14 anos, no Estado do Pará acompanha o projeto de Belo Monte e tem demonstrado,
tendo resultados positivos com a Justiça brasileira,
que Belo Monte, diferentemente do que está sendo
anunciado, é inviável para o povo paraense e para o
povo brasileiro.
Quero fazer essa referência porque não vejo o
questionamento entre a Bancada governista e a oposição de direita quando se trata de quase 50% do orçamento brasileiro que tem sido dedicado ao pagamento
da dívida pública.
Eu não vejo aqui a preocupação com cerca de 30
bilhões que estão previstos para as hidroelétricas – só
na região amazônica são 13, só no Estado do Pará são
cinco. Mais de 80% desses recursos, Senador Pedro
Taques, vão ser liberados pelo BNDES, com apenas
30% de contrapartida, dos consórcios.
O absurdo é tão grande quando trata-se desse
projeto que os quarenta pesquisadores de várias universidades brasileiras que estiveram representados
aqui na reunião da Comissão de Direitos Humanos
na semana passada demonstraram claramente que
os estudos feitos, inclusive pelas empresas e não pelo
Governo brasileiro, desde a ausência de documentação até o fato de terem escondido nos seus relatórios
o quanto vão ser afetadas as comunidades indígenas
aqui no Brasil, na Amazônia brasileira, no Estado do
Pará, na Volta Grande do Xingu. Escondem os bairros
que vão ser inundados só na cidade de Altamira, como
os Bairros de Açaizal, com mil famílias, Olaria, Ocupação dos Padres, Mutirão, Paixão de Cristo e Baixão
do Tuﬁ, além da Casa do Índio, Senador Cristovam,
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do Hospital Municipal de Altamira e da Companhia de
Saneamento de Altamira, tudo isso vai ser inundado,
uma cidade de quase cem mil habitantes, que não tem
30% de saneamento básico.
Esse tipo de acordo com o dinheiro público para
beneﬁciar os grandes empreendedores do País não
é questionado no Senado Federal! Não ouvimos aqui
ninguém levantar a voz em relação a isso! Ninguém
levantou a voz! Houve um boicote sistemático da diligência que realizamos a Altamira! Na Comissão de
Direitos Humanos, não passaram mais de seis Senadores, entrando e saindo, sem sequer se apropriarem dos
relatórios de estudos que estão sendo feitos ao longo
desses catorze anos pelos mais ilustres pesquisadores neste País, na área energética, na área econômica, na área ambiental. Temos uma previsão, Senador
Cristovam, de mais de cem mil espécies de peixes que
vão sumir com a Hidrelétrica de Belo Monte. Isso não
diz respeito a ninguém! Duas comunidades indígenas
vão ﬁcar em áreas que vão ser ressecadas, e parece
que índio não é importante. Alguns tratam isso com
graça. E os Araras e os Paquiçambas estão lá reagindo, estão na Volta Grande do Xingu e na Cachoeira
Seca, pedindo socorro ao Congresso Nacional, para o
Congresso Nacional alertar a Presidenta da República
sobre o crime socioambiental que se avizinha. E nós
estivemos lá no hospital, aquele que pode ser inundado e que foi demarcado por um estudo solicitado pelo
Ministério Público.
E eu queria, Presidente Sarney, prestar aqui a
minha inteira solidariedade ao Promotor Felício Pontes
e a todos os promotores do Ministério Público Federal
no Pará que, nesses anos, têm defendido o povo da
Amazônia, o povo paraense e, por isso, agora, estão
ameaçados por uma ação movida pela Norte Energia,
uma ação para tirar um blog de circulação, porque os
dados estão aparecendo e começando a ser confrontados com os dados apresentados...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...
pelo Governo, os dados que não foram coletados pelo
Governo Federal, mas pelos empreendedores, pelos
sanguessugas que, historicamente, têm-se utilizado
dos nossos recursos naturais, dos nossos recursos
hídricos, do nosso minério, da nossa madeira, e têm
deixado na nossa região trabalho escravo, fome, miséria, prostituição infanto-juvenil.
Aproveitei este debate para dizer que, quando é
para atender aos interesses econômicos dos setores
nos quais alguns Parlamentares estão envolvidos,
pode; quando é para respeitar um tratado, quando é

582

15324

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para ampliar os horizontes do ponto de vista do desenvolvimento internacional da América Latina com
respeito aos nossos vizinhos paraguaios, o discurso
é inﬂamado, o discurso é até desqualiﬁcado, Presidente Sarney.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – A nossa bancada vai votar a favor. Nós não somos muitos,
mas nós somos ﬁrmes e conscientes de que o que se
aprova aqui tem que atender aos interesses da humanidade, do povo trabalhador, seja do Paraguai, seja do
Brasil, seja de qualquer lugar do mundo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Encerrada a lista de oradores, concedo a palavra
à Relatora da matéria, Senadora Gleisi Hoffmann, para
responder as questões que foram levantadas aqui.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Como Relatora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Itaipu é um
orgulho nacional. É responsável por quase 25% da
energia que consumimos no Brasil. É uma obra de engenharia, sim, mas é também uma obra de engenharia jurídica, uma obra de engenharia diplomática, uma
obra de engenharia ﬁnanceira. Só para os senhores
terem ideia, é uma referência internacional. Mais de 127
missões de chineses visitaram Itaipu para poder fazer
Três Gargantas. E, mesmo assim, Três Gargantas não
vai atingir a capacidade de produção que tem a nossa
usina, a maior usina em operação no mundo.
A área alagada de Itaipu, além de considerar o
potencial hídrico para produção de energia, também
considerou a área fronteiriça objeto de litígio entre Brasil
e Paraguai, pondo ﬁm a disputas e limites geográﬁcos
desde o século XIX.
Mas não é de geopolítica que quero falar. Quero falar da engenharia ﬁnanceira desta empresa que
é orgulho de brasileiros e paraguaios. Porque muito
se falou aqui de perdas e ganhos, ganhos e perdas.
O empreendimento Itaipu é autossustentável. Isso é
importante ﬁcar claro aqui. É a geração de energia da
usina que paga o seu custo. Portanto, ela não é paga
pelo Brasil, ela não é paga pelo Paraguai. Ela é paga
com a geração da sua energia, comprada pelo Brasil
e pelo Paraguai. Ela é paga pelas vinte turbinas que
estão em operação.
É verdade que o Brasil fez um esforço muito grande para captação dos recursos. É verdade, também,
que foi a Eletrobrás que assumiu parcela da dívida e
que o Tesouro brasileiro foi o seu avalista. Mas esse
esforço todo de início da obra feito pelo Brasil tem a
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remuneração compatível com o risco e com o tempo
de espera. Temos uma dívida em dólar, e os juros que
incidem sobre essa dívida são de cerca de 7,5% ao
ano, e eram corrigidos, até 2007, por índices da inﬂação
americana. E já tivemos períodos em que essa inﬂação
chegou perto dos 7%. A correção caiu só em 2007,
e caiu para todo o faturamento de Itaipu, não apenas
para o do Paraguai, como ouvi dizer aqui.
Hoje, o Tesouro brasileiro também é credor de
Itaipu, 50% da dívida. Por quê? Porque, na época em
que se estava discutindo a privatização da Eletrobrás,
o Tesouro fez uma negociação da Eletrobrás que foi
muito privilegiada para o Tesouro. Ele trocou uma dívida de R$10 bilhões da Eletrobrás por um crédito de
US$10 bilhões quando nós tínhamos o dólar em paridade com o real. Só que isso foi por um curto período de tempo, não ﬁcou por muito tempo. E o Tesouro
levou vantagem porque teve essa dívida em dólar remunerada a 7,5% mais o ajuste e mais a correão da
inﬂação americana.
E é importante dizer mais, que o Brasil já recebeu de royalties por Itaipu mais de US$4.5 bilhões.
Portanto, Itaipu tem importância para o Brasil e Itaipu
é um ganho para o nosso País. Por isso, o argumento
de que o Paraguai não entrou com nada, apenas com
a água é um argumento preconceituoso, simplista,
desinformado e totalmente desrespeitoso, até porque
água é recurso estratégico e, se não tivéssemos o
acordo com o Paraguai, não teríamos Itaipu, porque
não faríamos meia usina. E se ﬁzéssemos a usina em
território brasileiro, não seria Itaipu, com a mesma potência, com a mesma capacidade de geração e com
tudo que signiﬁcou para nós nesses quase trinta anos
de existência, desde o Tratado.
Também ouvi dizer aqui que é uma ajuda ideológica, que é um benefício. Eu queria perguntar se foi um
benefício, uma caridade o acordo assinado em 1973
pelo Governo deste País. Eles não eram petistas, nem
tinham a nossa ideologia, a ideologia do Presidente
Lula ou da Presidenta Dilma, mas assinaram o acordo,
porque era interessante para o Brasil. Quero dizer aqui
também que o Paraguai poderia ter feito um acordo
com a Argentina e construído Iaceretá, que seria tão
potente quanto Itaipu, mas não o fez. O Paraguai fez
uma opção por construir com o Brasil, inclusive com
muito empenho do Governo brasileiro, porque o Governo brasileiro já via a necessidade de ter um empreendimento que gerasse energia mas que também
pudesse ser um instrumento da sua geopolítica.
Também não foi ideológica a criação do Mercosul, nem um benéﬁco ou uma caridade. O Presidente
Sarney está aqui exatamente para nos lembrar disso,
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assim como o Presidente Collor e o Presidente Itamar.
Todos foram partícipes desse processo do Mercosul.
Aliás, Presidente Itamar, eu queria lhe dizer que
a maioria dos engenheiros de Itaipu é de Minas Gerais.
O primeiro Diretor Técnico de Itaipu foi Presidente de
Furnas, o engenheiro John Collins. E nós temos, hoje,
Furnas como única transmissora da energia de Itaipu.
Portanto, nós temos muito mineiro naquela região nossa. E se o senhor perguntar a qualquer mineiro que lá
trabalha se Itaipu é um benefício ou uma caridade com
o Paraguai ou se o que nós estamos fazendo agora é
um benefício, uma caridade, eles vão lhe responder que
não. Eles vão lhe dizer que é um interesse nacional,
estratégico, tanto de energia, como de geopolítica.
Aliás, o Deputado Rubens Bueno, que é líder
do vosso partido na Câmara, foi Diretor Administrativo de Itaipu quando eu fui Diretora Financeira. Ele
conhece profundamente a realidade daquela usina e
fez uma bela defesa exatamente do tema de que estamos tratando aqui, um belo encaminhamento, porque ele realmente viveu a realidade Itaipu e de uma
ação binacional.
Mas quero aqui também falar do preço de energia.
V. Exª mostrou aqui uma fórmula que procurei –
gostaria até que a colocassem aqui – simpliﬁcar, porque
a fórmula trazida aqui por V. Exª, na realidade, não é a
fórmula que resulta na tarifa de Itaipu, mas a fórmula,
a partir da tarifa de Itaipu, para o mercado interno que
agrega os custos de transporte e transmissão da tarifa
de transmissão no Brasil. Essa fórmula foi modiﬁcada
umas trinta vezes.
A fórmula do custo de Itaipu é essa, que leva a
tarifa, porque ela é uma tarifa pelo custo. Ela é muito
simples: é a divisão do custo de serviço da eletricidade pela potência contratada. E aqui relacionamos
quais são os custos de serviço que compõem a tarifa
de Itaipu.
Então, é importante dizer que a produção média
de Itaipu, por ano, é de 90 milhões de megawatts/hora,
mas a energia garantida de Itaipu, ou seja, aquilo que
precisa ser remunerado para que ela dê conta de pagar
os seus custos, é de 75 milhões de megawatts/hora.
Por esses 75 milhões de megawatts/hora, nós
pagamos US$45.00 o megawatt/hora. Sobre o que é
produzido acima de 75 milhões só incide o custo de
royalties. Portanto, quando você mistura a energia garantida com o excedente de produção, você tem uma
energia média de Itaipu de US$39.00.
Bom, por força do tratado, o Brasil compra a metade, o Paraguai compra a metade. Mas o Paraguai
usa, em média, 15 milhões de megawatts/hora e é
obrigado, por força do tratado, a vender a energia que
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não usa ao Brasil. É desse montante de energia que
estamos tratando aqui. E esse montante de energia tem
o custo atual de US$2.81 por megawatt/hora. Vamos
aqui arredondar para US$3 o megawatt/hora. O que
está se propondo é reajustar esse custo para US$9 o
megawatt/hora. Portanto, um valor muito pequeno. Nós
não estamos falando da tarifa de Itaipu. Nós estamos
falando da parte que nós pagamos ao Paraguai para
comprar a energia que eles não usam e que eles são
obrigados a vender para o Brasil.
Bom, estamos corrigindo esse valor...
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª me
permite, Senadora?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Na sequência, só vou terminar este raciocínio ﬁnanceiro
aqui, Senador Itamar. Já lhe passo a palavra.
Estamos falando aqui da correção de um valor,
e não de alteração de tratado. Isso tem de ﬁcar claro!
É do Anexo C do Tratado de Itaipu. E estamos falando
de um tratado que é longo no tempo. É longo no tempo. Qualquer contrato com mais de três anos, quatro
anos, que você ﬁrme com uma parte, tem condições
de solicitar reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Por que um acordo com base comercial não tem
condições de ser negociado? O último reajuste dessa
cessão de energia foi feita em 2005. E ela não tem outra forma de ser reajustada a não ser por um acordo
entre as partes.
Ora, se somamos US$39 com mais US$9 por
cerca de 35 milhões de megawatts/hora, que compramos do Paraguai, nós teremos uma tarifa, em reais,
usando o dólar no valor de US$1.65, de R$79,20. E eu
coloquei US$1.65, porque o dólar, hoje, está na faixa
de US$1.60, US$1.61.
Bom, é uma das tarifas mais baixas que nós temos
no mercado brasileiro. A média do mercado brasileiro é
de US$137 o megawatt/hora. A energia velha, ou seja,
as de usinas depreciadas, está na faixa de US$90 o
megawatt/hora. A energia nova, US$132; a térmica,
US$145. Portanto, é uma energia barata.
O que nós estamos fazendo aqui interessa comercialmente ao Brasil. Mas, antes de dar sequência
e justiﬁcar o que estou aﬁrmando, quero ceder um
aparte ao Senador Itamar.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Muito obrigado, Senadora.
Apenas em relação à fórmula. V. Exª mostra um
conhecimento – que eu não sabia – matemático. Talvez quem lhe dê a lição não tenha entendido. Eu não
falei que a fórmula apresentada... V. Exª se lembra do
nome que tem a fórmula? Lembra?
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Não. Não me lembro.
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O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Não lembra?
Então, a lição não foi completa.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Vou me aplicar mais da próxima vez, Senador Itamar.
Eu só queria lhe dizer...
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Por favor.
Eu estou debatendo com muito respeito, pois V. Exª
sabe o grande respeito que tem a sua presença aqui.
Mas é muito fácil a gente ter um celular. O Presidente
devia até proibir celular aqui. Porque a gente receber
informações... Eu também não sou contra V. Exª receber informações do Planalto. É até um direito. Eu
só lamento não ter nem celular para receber... Mas V.
Exª se esqueceu do que eu disse. Eu apresentei uma
fórmula aqui, Exª, que chamei de fórmula paramétrica.
Apresentei uma fórmula que foi apresentada quando
eu era Presidente da República, e quando V. Exª diz
dos engenheiros mineiros que formam Itaipu, eles sabem muito bem, porque eles foram a Furnas na minha
época como Presidente da República, alguns deles,
porque o serviço elétrico brasileiro estava totalmente
desordenado, eram contas a regularizar, e essa fórmula paramétrica não foi em relação apenas a Itaipu.
É claro que Itaipu tem fatores apresentados na fórmula paramétrica. É pena que a senhora não a projetou.
Então, ela foi para resolver aquele momento em que
havia uma desorganização – 1973 – no setor elétrico
nacional. E os encarregados de Itaipu foram discutir
com Furnas. V. Exª fala em Furnas assim, é isso que a
gente lamenta aqui neste momento, no Senado da República. É como se Itaipu tivesse resolvido o problema
energético brasileiro. Não, Exª. Quando V. Exª falar em
Furnas, por favor, recorde a história de Furnas. Então,
eu só quero dizer que a lição que lhe deram, me desculpe, e nós todos recebemos lições, se eu pedisse
para a senhora resolver, aí de repente, uma fórmula
de inadequação, em que eu poderia dizer: “a” é igual
ou menor ou mais, eu sei que V. Exª não responderia,
nem eu gostaria de colocar a mão. O seguinte: quando
derem a lição, por favor, diga a quem lhe deu que é
uma fórmula paramétrica; e se eles estão dispostos a
resolver uma fórmula paramétrica de 1973, que regularizou o sistema energético brasileiro, inclusive com
Itaipu, eu estou disposto. Mas, por favor.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Desculpe. Já
vou terminar. Vamos aprender a lição no seu todo, não
apenas naquilo que interessa.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Eu não tenho problema, Senador Itamar, de aprender,
de tomar lições. Eu acho que a vida é uma caminhada
de conhecimento, e, para mim, aqui, este Senado, tem
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sido uma oportunidade muito grande de aumentar meu
conhecimento, inclusive com a convivência com V. Exª,
que eu respeito muito.
Segundo, quero dizer que não recebi nada por
celular. Eu conheço a fórmula de Itaipu que traz a tarifa
porque fui diretora ﬁnanceira. E V. Exª, quando fez a
colocação da sua fórmula paramétrica aqui, fez uma
confusão, inclusive entre os Senadores, ao dizer que
não sabia como se calculava Itaipu e que aquilo não
estava claro.
Apenas quis trazer ao Plenário a simplicidade do
cálculo da tarifa de Itaipu e dizer que aquela fórmula se
referia a uma situação interna do mercado brasileiro. Foi
só isso. Não tenho a pretensão aqui de desqualiﬁcar o
argumento de V. Exª pelo respeito que lhe tenho.
Mas eu queria dizer mais: que esse custo que
nós estamos pagando pela cessão de energia é decrescente, não é um custo crescente. Porque, cada
vez mais, o Paraguai consome a sua energia. O Paraguai está crescendo. Cresceu 15% ao ano, ano passado, inclusive com a ajuda de brasileiros, brasileiros
que estão lá lavrando a terra, brasileiros que ajudam
o desenvolvimento do Paraguai e que são ajudados
pelo Paraguai.
Então, vamos chegar em 2023 comprando muito
pouca energia do Paraguai e, com certeza, nós vamos
ter um problema a resolver, porque nós vamos ter de
colocar no nosso mercado de energia essa quantidade
de energia que nós vamos perder de comprar. Embora a gente tenha um bom planejamento energético, o
Brasil, em estágio de crescimento como está, vai demandar cada vez mais energia.
O Anexo C expira em 2023. Portanto, não é certo
fazer a comparação de que nós vamos dar ao Paraguai R$5 bilhões e estamos cortando este ano R$50
bilhões. Primeiro que nós estamos comparando um
ano com treze anos. Se estivesse certo esse cálculo
de R$5 bilhões, nós estaríamos comparando de forma
errada. Estamos fazendo um corte orçamentário de
R$50 bilhões no ano de 2011 e temos uma projeção
de pagamento a 2013. Mas não serão R$5 bilhões.
Primeiro, porque é uma conta decrescente, nós vamos
comprar menos energia. Segundo, o valor pego para
fazer esse cálculo, R$240 milhões ou R$250 milhões,
que é de 110 para 360, é referência de um ano de produção da usina, que foi 2008. Foi o pico de produção:
95 milhões de megawatts/hora.
Houve anos que nós compramos energia pagando 100 milhões.
Então, depende da produção de energia de Itaipu aquilo que nós vamos pagar pela energia que nos
interessa.
Portanto, não dá para confundir.
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E não vai impactar tarifa, porque o Tesouro brasileiro vai pagar. O Tesouro brasileiro já ganhou com
essa negociação que fez com a Eletrobrás, inclusive.
Ganhou muito, trocou uma dívida de R$10 bilhões
por uma dívida de US$10 bilhões, com taxa de juros
de 7,5%.
Então, o Tesouro Nacional, por interesse do Brasil
de comprar essa energia, tem condições de pagar.
Não podemos nos esquecer de que o Orçamento
brasileiro é de cerca R$2 trilhões. Portanto, é um valor
menor. Nós não podemos tratar como prejuízo.
Se nós fôssemos falar de prejuízo aqui, então
vamos falar do prejuízo do apagão, que foi a falta de
investimento no setor elétrico.
O Tribunal de Contas da União tem um estudo
mostrando que nós tivemos de prejuízo com o apagão, computados nas contas dos consumidores brasileiros, mais de R$27 bilhões. Isso foi um prejuízo
para a Nação.
Mas Itaipu estava lá, segurando o fornecimento de energia, e só não impediu mais apagão porque
nós não tínhamos linhas de transmissão suﬁciente,
porque, se nós tivéssemos a realidade que nós temos
hoje, com os investimentos de linha de transmissão,
São Paulo não estaria no escuro naquela época. Mas
nós não tínhamos.
E não cabe à Aneel, não cabe à Câmara de Compensação dispor sobre esta matéria. É uma relação
comercial com outro país. Se o Paraguai fosse livre
para vender a sua energia, ele ia se sentar à mesa
com o Brasil e discutir um outro valor, com certeza,
partindo de um outro patamar, e não dos US$3 por
megawatt/hora.
Itaipu hoje é muito mais importante do que no passado, porque ela não tem uma importância só na geração de energia e na geopolítica, mas ela é importante
pelo desenvolvimento regional. Além da paciﬁcação de
fronteira, e eu acredito aqui que é melhor investir em
acordos do que gastar em armas, ela é uma agência
de desenvolvimento da região.
Só para os senhores terem ideia – não sei se os
Senhores sabem –, Foz do Iguaçu é o segundo destino turístico internacional do Brasil. E Itaipu é tão visitada quanto as cataratas, cerca de 500 mil turistas/
ano. Nós temos 26 voos diários em Foz do Iguaçu, e
muito por conta da usina.
A usina desenvolve, além do turismo, projetos
educacionais. Vamos ter a primeira universidade latinoamericana implantada em Itaipu, em terreno cedido
pela usina, que vai fazer a integração dos nossos países, vai preparar engenheiros, vai preparar técnicos
nos países da América Latina.
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Nós temos programas de saúde, programas de
responsabilidade social e um dos melhores programas
de cuidado ambiental, chamado Cultivando Água Boa,
que cuida das nascentes dos rios que fazem parte da
Bacia do Paraná. Aliás, todos os Municípios e Estados
que fazem parte da Bacia do Paraná recebem royalties. Eu não sei se os senhores sabem que o Distrito
Federal recebe royalties de Itaipu, porque o rio Paranoá faz parte da bacia do Rio Paraná.
E, mais do que isso, cada vez mais, Itaipu vai ser
fornecedora de uma energia barata, porque 67% do
custo de Itaipu advêm da dívida que ela está amortizando e que termina em 2023, quando cessa o Anexo
C do Acordo. Se agora a energia de Itaipu já é barata, a partir de 2023, a energia de Itaipu vai ser quase
de graça.
E aí cabe a nós, brasileiros e paraguaios, saber
o que vamos fazer com esse empreendimento, que
tem uma vida útil projetada para duzentos anos. Então,
ela é uma maravilha, em todos os sentidos, para dar
sustentação ao desenvolvimento econômico, regional
e social. Além disso, Itaipu foi a porta para o Mercosul, porque ela consubstancia, na prática, os preceitos
desse acordo tão importante.
E o Senador Lindbergh nos deu dados de que
o Mercosul tem representado para o Brasil superávits
comerciais consideráveis. Ano passado, foram 22,6
bilhões. Só o Paraguai representou um superávit de
1 bilhão e 900 milhões. Essa cifra é oito vezes maior
do que os supostos 240 milhões que o Brasil pagará
a mais pela energia de Itaipu.
E nós temos a responsabilidade pela consolidação
desse bloco regional. Eu não ouviria aqui deste Plenário,
por exemplo, dizer que a Alemanha fez caridade ou usou
de muito benefício para fazer a integração europeia. A
Alemanha só se tornou a maior exportadora mundial
– e perdeu essa posição para a China ano passado –
porque investiu na integração europeia, ﬁnanciou os
principais fundos de desenvolvimento, ajudando os
países mais pobres. Também não ouviria deste Plenário dizer que o Canal do Panamá, construído pelos
Estados Unidos, foi um ato de caridade.
Quero lembrar aqui que, no ﬁnal da década de
90, a ONU lançou uma campanha para que os países
mais desenvolvidos pudessem perdoar a dívida com
os países mais pobres. Lembro-me de que quem fez
a adesão a essa campanha foi o Presidente Fernando
Henrique, em 2001, e nós apoiamos. E tenho certeza
de que os Senadores e Deputados do PSDB à época
também apoiaram. Sabem quanto o Brasil já perdoou
de dívida dos países pobres? Um bilhão, duzentos e
cinquenta milhões de reais. Isso foi prejuízo para o
Brasil? Estamos ajudando países a atingir a meta do

586

15328

Quinta-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

milênio. Portanto, estamos falando aqui de um valor
muito inferior, que não é de caridade ou de benefício,
mas de um ato de negociação.
E não podemos esquecer que o Paraguai, um país
de seis milhões de habitantes, pequenininho, menor
do que o meu Estado do Paraná, abriga trezentos mil
brasileiros. Portanto, o desenvolvimento do Paraguai
interessa a esses brasileiros e interessa ao Brasil.
E o Brasil é liderança regional, pelo seu tamanho,
pela sua economia, mas, sobretudo, porque se preparou para isso ao longo do tempo. E ser líder signiﬁca
promover entendimento. Ser líder signiﬁca corrigir desequilíbrios. Ser líder signiﬁca buscar desenvolvimento
e bem-estar social. Por isso repito: a negociação que
estamos votando hoje não se trata de caridade, mas
trata-se de inteligência baseada no cálculo do ganhaganha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa advertiu através da campainha.
Eu quero colocar em votação a matéria, encerrada a discussão e concluída com o relatório, com a
Relatora respondendo aos questionamentos levantados no plenário.
Pergunto ao Senador Itamar Franco...
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Gostaria,
Sr. Presidente, de encaminhar, se V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a discussão.
Em votação.
Com a palavra o Senador Itamar Franco, para
encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, há uma distorção aqui, inclusive da nobre
Relatora. Vou esperar que ela, senão vou falar por...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Senadores que façam silêncio, porque há um orador na tribuna, que é o Senador Itamar
Franco. Aguardem o pronunciamento dele para depois
cumprimentar a Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, é um belo espetáculo que estamos vendo
aqui: o Governo aplaudindo sem saber o que está
aplaudindo.
Ninguém aqui contestou a importância de Itaipu,
só que nós entendemos – e pouca gente sabe –, quando se falou, por exemplo, no Mercosul, esqueceramse de V. Exª, que foi o iniciador do Mercosul. E citei a
importância de V. Exª em relação ao programa nuclear.
Aí eles não querem falar.
Ninguém falou contra Itaipu. Estamos falando
que o Senado da República não conhece as contas de
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Itaipu. Evidentemente, para quem foi diretora de Itaipu,
ela pode conhecer. Mas quem conhece aqui? Quem
conhece? Quem sabe que, depois da Segunda Guerra
e subsequente, até 1970, Sr. Presidente, tivemos Três
Marias e Paulo Afonso, antes de Itaipu, que surgiu no
governo militar, em 1973. É interessante que, de repente, todo mundo passou a aplaudir o regime totalitário
que houve no Brasil. Não vi ninguém contestar aqui.
Fala-se da obra, fala-se tudo, mas não se fala da liberdade que nós perdemos naquele momento.
Então, a primeira colocação, Sr. Presidente, vou
ser bem rápido: ninguém falou contra Itaipu. Estamos
dizendo o seguinte: quem é, Sr. Presidente, que autorizou essa linha de transmissão que o Brasil vai ﬁnanciar
ao Paraguai? Quem é que autorizou? Tantos abraços,
tantos aplausos, quebrando inclusive o Regimento Interno. Eu perguntaria à nobre Senadora: quem é que
vai ﬁnanciar a linha de transmissão e quem é que deu
a ordem?
Excelência, por favor. Estou perguntando com o
maior respeito que lhe tenho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão, o Senador Itamar Franco, se está encaminhando a votação, ele não tem apartes.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Então
está bem. Eu vou deixar essa pergunta no ar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A senhora depois pode pedir para encaminhar
a votação.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Na realidade foi ele que me inquiriu sobre isso. Eu não
estou solicitando aparte a ele, não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois é. A senhora tem direito de não responder.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, outra coisa. S. Exª fez uma aﬁrmação aqui em
números, e eu gostaria que ela ﬁzesse uma pequena
conta para mim. Ela disse que Itaipu representa 25%
da energia gerada no Brasil.
Ora, nós todos sabemos que o Brasil tem, em relação ao aspecto mundial, 8,5%, atrás da China e dos
Estados Unidos. Se Itaipu gera 14 mil megawatts, eu
não sei como chegou a essa conta de 25%, sabendo
que a geração de ponta do Brasil já é quase maior do
que cem mil megawatts.
Então, Presidente, já vou encerrar dizendo o seguinte: nós vamos votar contra.
Houve um compromisso aqui. Eu quero deixar a
bancada do Governo bem tranqüila. Houve um compromisso de que eu não participei, de que não vamos
pedir veriﬁcação, Sr. Presidente. E eu, particularmente,
assumi o compromisso com a nobre relatora de que não
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pediria veriﬁcação. Mas acho que esse compromisso
que a oposição fez ontem não devia ter sido feito.
Essa é uma matéria extremamente importante.
Não estamos contra Itaipu, nem poderíamos estar.
Conhecemos bastante o problema energético brasileiro. Nós só queremos saber quem autorizou a linha
de transmissão e quem é que vai examinar as contas,
Sr. Presidente. Eu vou ter uma audiência que solicitei
ao Presidente do Tribunal de Contas, para que ele me
diga quem ﬁscaliza.
Empresa binacional? Tudo bem. A empresa é
binacional, mas o Congresso tem que tomar conhecimento das contas de uma empresa binacional.
Sr. Presidente, são as observações que gostaria
de fazer, lamentando a escassez de tempo, mas dizendo
que já queria que V. Exª registrasse o meu voto contrário à proposição que aí está, porque não estudamos e
não discutimos adequadamente esta proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto “sim”, por todas as questões que foram aqui
levantadas, demonstradas. Essa matéria é extremamente importante para o Brasil e para o Paraguai. O
voto é “sim”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) (Fora
do microfone) – O PT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aliás, para orientar a bancada, porque encaminhamento já...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
Solicito para encaminhar, Sr. Presidente, para
dizer que é surpreendente a mudança de posição do
Governo.
Em 2008, o próprio Presidente Lula aﬁrmou ser
taxativamente contra a revisão do Tratado. Àquela
época, técnicos da Itaipu aﬁrmavam que o Brasil pagava o preço justo pela energia ao Paraguai. Houve
uma mudança. As razões, algumas conhecidas, outras
desconhecidas, outras imponderáveis, outras, nós não
queremos discutir por falta de informações seguras,
mas houve uma mudança.
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O que importa dizer é que não há obrigação legal.
Portanto o Brasil faz uma concessão, admite rever o
tratado espontaneamente, sem nenhuma pressão da
lei ou da sociedade, ao contrário, com rejeição visível
na sociedade brasileira.
O que é importante destacar é que o Governo se
apressa a fazer esta revisão, mas não chega aonde o
Senador Itamar Franco deseja que chegasse, mantém
o mesmo arcabouço jurídico do período autoritário.
Itaipu é uma caixa-preta indevassável. Esconde
mistérios insondáveis. O Tribunal de Contas não tem
acesso. O Congresso Nacional não tem acesso. Nem
mesmo o Supremo Tribunal Federal tem acesso às
contas da binacional Itaipu, que movimenta bilhões
de dólares.
Para alterar esse arcabouço jurídico, os governistas não se apressam, os governistas não se entusiasmam, não comemoram. Comemoram a concessão de valores expressivos sem nenhuma obrigação
legal e oferecem ao Paraguai aquilo que negam aos
brasileiros.
E eu li há pouco, Sr. Presidente, um manifesto –
entreguei cópia ao Senador Itamar Franco – assinado
por brasiguaios, dando conta de que estão tendo os
seus direitos subtraídos naquele país.
Proprietários há décadas – vou pedir, inclusive,
que os Anais da Casa possam registrar esse manifesto – depois entregarei outra cópia ao Senador Itamar
Franco – que vem assinado de Santa Rita, Alto Paraná,
República do Paraguai... São várias assinaturas dando
conta de que as propriedades de brasiguaios estão
sendo, de forma arbitrária, subtraídas, com a utilização, inclusive, de força policial, no momento em que
estamos fazendo essa concessão ao país vizinho.
Portanto, é claro, o voto do PSDB é contrário.
Se soubéssemos que os governistas fariam tanta festa neste plenário, não teríamos ido na esteira do
acordo que se celebrou ontem aqui, para evitar a votação nominal. Matéria como esta tem que ter votação
nominal. E se a Bancada do Governo, por meio da sua
Liderança, pudesse recuar da decisão de ontem do
voto simbólico, faria, certamente, muito bem...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
porque os Anais da Casa poderão registrar os votos
daqueles que comemoraram hoje a aprovação de um
projeto que não atende os interesses do Brasil.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Só
para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Só para
registrar o voto “sim” da Bancada do PSOL e dizer que
o nosso desejo é dar um viva à integração entre os
povos da América Latina.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Ana Amelia.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, em defesa dos contribuintes brasileiros, voto
“não”, Senador Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Para
encaminhar, Sr. Presidente. O PDT vota “sim”, sempre
acompanhando os interesses comerciais e diplomáticos do Brasil e do Paraguai.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
Aqueles que concordarem com o projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Quero que os Senadores que votam contra declinem o seu nome para constar da Ata.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A
Bancada do PSDB toda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Itamar Franco, Senadora Ana Amelia
e Senador Jarbas Vasconcelos.
Devido ao adiantado da hora, encerramos a Ordem do Dia e mandamos a matéria à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
2
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2011
(Nº 2.600/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto das Notas Reversais
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre as Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, ﬁrmado em 1º de
setembro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto das Notas Reversais
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai sobre as Bases

MAIO 2011

Maio de 2011

Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, ﬁrmadas
em 1º de setembro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão das referidas Notas, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) As Notas Reversais encontram-se publicadas no Diário do Senado Federal de 15-4-2011

São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga
a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, e dá outras providências.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (determina que alimentos provisórios sejam ﬁxados
cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia
comum por determinação judicial).
Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, favorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2007

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 1.735/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que acrescenta § 3º ao art. 79 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
Pareceres sob nºs 1.097 e 1.098, de
2010, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador João Durval, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Ideli Salvatti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107, de 2008; e
1.917, de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos termos do Requerimento nº 635,
de 2009).

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nºs 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Flávio
Arns; e
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em
turno único, perante a Comissão): favorável, nos
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
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das ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia
(SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para prever a inﬁltração de agentes da polícia na
Internet com o ﬁm de investigar crimes contra a
liberdade sexual de criança ou adolescente.
Parecer sob nº 122, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 121, de 2011,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora Senadora Ana
Rita), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores Romero Jucá, Cyro Miranda e Paulo Paim enviaram discursos à Mesa, que
serão publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
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S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o jornal O Globo publicou, no
início de maio, mais exatamente no dia 4, uma notícia que
considero muito alvissareira e que apresentava o seguinte título: “Produção industrial de março bate recorde”. No
subtítulo, a matéria estampava a explicação de que “Alta
de 0,5% em relação a fevereiro leva ao maior patamar
desde o início de série histórica do IBGE, em 1991”.
A notícia ressalta o fato de que a produção industrial brasileira cresceu, no mês de março último, um
pouco mais do que era esperado, complementando
com a informação de que os dados dos dois meses
anteriores foram revistos para cima.
O crescimento ganha destaque porque o resultado do mês de março demonstra uma sequência ﬁrme de resultados positivos, mesmo com as correções
sobre os índices de janeiro e de fevereiro. Para esses
meses, eram esperados crescimentos de 1,9% e 0,2%
respectivamente, mas, após a revisão, os índices passaram a 2,0% e 0,3%.
André Macedo, economista do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE), apresentou sua explicação para os números apurados da seguinte forma: “Há
um incremento no cenário produtivo em 2011. Apesar das
medidas do governo, ainda não conseguimos observar
efeitos sobre o ritmo das atividades. Há alguns fatores,
como a demanda das famílias, a manutenção do crédito
e das boas condições do mercado de trabalho. Também
há um menor ritmo das importações, como metalurgia
básica, e isso rebate na indústria. Há uma combinação
de mais investimentos e apostas no País.”
Com base nas mesmas informações do IBGE, Rogério César de Souza, economista-chefe do Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), emitiu
o seguinte comentário: “É preciso lembrar que o setor
estava patinando de abril a dezembro de 2010.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁca evidente, nas palavras dos economistas, que a atual situação
infunde maior conﬁança nos empreendedores a respeito da capacidade econômica do País, justiﬁcando
a expectativa de crescimento.
Segundo a análise institucional apresentada no
dia 4 de maio pelo IEDI, “o País conserva uma diversiﬁcação industrial que ainda pode ser considerada
ampla e preserva uma participação de algum destaque no cenário industrial, o que ainda lhe permite
usufruir das vantagens da diversiﬁcação”. Mas ainda
é necessário elevar a produtividade e a inovação das
empresas, segundo o Instituto.
Srªs e Srs. Senadores, as expectativas para o
setor industrial são de bom desempenho neste ano e
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estão representadas nos investimentos, que continuam a crescer, gerando segurança para quem produz
e para aqueles que dependem do emprego para uma
sobrevivência digna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a presente Sessão Solene,
requerida pelo nobre Senador Paulo Paim, com o apoio
de diversos membros da Casa, do nosso ponto de vista
deve ser uma homenagem a todos os brasileiros, que,
como proﬁssionais liberais, servidores públicos, donas
de casa e operários, movem esta Nação.
Quem desembarca em qualquer parte do Brasil,
vindo do exterior ou de algum ponto deste nosso país
continental, veriﬁca de pronto, de imediato, como a
criatividade da nossa gente se traduz, de modo geral,
numa extrema vontade de trabalhar e ganhar a vida.
O brasileiro, ao contrário da indolência estereotipada em alguns paradigmas equivocados, é um hábil
reinventor do trabalho e não perde qualquer oportunidade para transformar em riqueza tanto as atividades
aparentemente simples quanto as mais complexas.
A criatividade do trabalhador brasileiro decorre de
uma característica dominante no inconsciente coletivo, a
vontade de ascender socialmente, a vontade de encontrar um meio para ganhar dinheiro e fazer fortuna.
É por esse espírito de criatividade e empreendedorismo do trabalhador brasileiro que acredito ﬁrmemente no potencial humano do Brasil para chegar ao
pleno desenvolvimento sustentável.
Fico a imaginar o quanto já teríamos avançado
nesse sentido se, nesta terra abençoada, houvéssemos
erguido um sistema educacional de qualidade.
A exemplo de outras nações, como o Japão e a
Espanha, já deveríamos ter realizado aqui uma revolução educacional em favor do desenvolvimento do
potencial de nossos trabalhadores.
Temos feito algum progresso nas últimas décadas e conseguimos matricular no ensino fundamental
praticamente todos os nossos futuros trabalhadores
em idade escolar.
Mas amargamos um nível de desempenho escolar
que colocam nossos jovens em posições deploráveis
quando realizam testes internacionais de conhecimento, como o de PISA.
O maior problema disso, Nobre Senador Paim, é
que, se não oferecermos condições de pleno desenvolvimento intelectual aos nossos jovens de hoje, colocaremos em risco o futuro do trabalhador do amanhã.
Por isso, creio que a maior homenagem a ser
feita ao nosso trabalhador, aos cidadãos dos quatro

Quinta-feira 12

593

15335

cantos do Brasil, é nos comprometermos com o pleno
desenvolvimento intelectual dos trabalhadores.
O acesso do trabalhador à proﬁssionalização e
aos diversos níveis de escolarização, pautados na qualidade do ensino, poderia fazer deste país uma Nação
bem mais forte e pujante.
Quero, portanto, neste Dia do Trabalhador, saudar nossa brava gente, pelo espírito de criatividade e
empreendedorismo, que move o Brasil.
Quero dizer, também, da nossa preocupação com
a oferta a cada trabalhador de oportunidades para o
pleno aperfeiçoamento proﬁssional
Muito obrigado!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como primeiro assunto, gostaria de registrar o pleito
que recebi da FETAG, FETRAF e VIA CAMPESINA em
agenda ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul.
Trata-se de uma proposição conjunta das entidades que representam os agricultores familiares e
assentados com o objetivo de:
– Retomar o desenvolvimento com distribuição de
renda no Estado;
– Recuperar e dinamizar a economia;
– Produzir alimentos em abundância e qualidade para
superação da pobreza e redução da inﬂação.
O documento traz propostas para o endividamento
da agricultura familiar, por isso estou encaminhando
ao Ministro Guido Mantega, na expectativa de que o
Governo Federal apresente propostas viáveis dentro
do panorama social, político e econômico brasileiro.
Como segundo assunto, quero ocupar espaço
nesta tribuna para fazer um registro.
Na verdade quero cumprimentar a OAB do Rio
Grande do Sul, em especial a subseção de Santo Ângelo,
por seu engajamento na campanha contra o “crack”.
O Colégio de Presidentes da OAB/RS, que esteve reunido em Porto Alegre, recebeu da subseção
de Santo Ângelo, proposta para que se altere a nomenclatura da droga “crack” para “Pedra da Morte” e
decidiu, por unanimidade, aprová-la.
Conforme o presidente da OAB de Santo Ângelo,
Paulo Leal, a iniciativa surgiu durante a audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos
da OAB/RS, realizada em 1º dezembro de 2010.
A OAB decidiu que vai apresentar projeto de lei
em todas as Câmaras de Vereadores do Estado do Rio
Grande do Sul e Assembleia Legislativa alterando o
nome do “crack” para “pedra da morte”.
A OAB Santo Ângelo aﬁrma que acredita que essa
campanha trará excelentes resultados nos trabalhos realizados pela sociedade gaúcha no combate a violência
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e tem pedido aos colegas que passem a usar de agora
em diante essa nova designação para que possam fazer
uma grande campanha contra a “pedra da morte” que tem
destruído famílias e corroído a sociedade brasileira.
Gostei muito da iniciativa e penso que deveríamos nos somar a ela. Como presidente da Comissão
de Direitos Humanos, quero dizer que já faz parte do
quadro de audiências que pretendemos realizar, a discussão dos malefícios da “pedra da morte”.
Por último, gostaria de reiterar aqui no plenário a
minha experiência adquirida durante anos de participação no movimento sindical e no parlamento defendendo a classe trabalhadora.
E, assim sendo, não poderia tomar outra atitude, senão homenagear os 120 anos da Inspeção do
Trabalho no Brasil.
Não existe local mais apropriado do que a Comissão de Direitos Humanos para homenagear os Auditores Fiscais do Trabalho, o que ﬁzemos hoje pela
manhã em uma Audiência Pública.
A Inspeção do Trabalho foi criada oﬁcialmente na
Inglaterra em 1833, depois que a Revolução Industrial
modiﬁcou profundamente os processos de produção.
Com a criação da OIT, o artigo 427 do Tratado
de Versailles recomendava que os países signatários
criassem serviços de inspeção do trabalho para fazer
cumprir as leis trabalhistas.
No Brasil, a edição do Decreto nº 1.313, em 17
de janeiro de 1891, marca o início da Inspeção do Trabalho no Brasil. (estima-se que os Auditores Fiscais do
Trabalho são os principais responsáveis pela repressão
do trabalho escravo e ao trabalho infantil no país).
Hoje pela manhã tivemos a participação da Secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho,
Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, que fez uma ampla
explanação sobre os projetos que o Ministério possui
para contratar os 234 concursados, já que existem cerca
de 500 auditores em condições de se aposentar.
A Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho, Rosângela Silva Razzy, apresentou as
principais reivindicações da categoria em todo o País.
Segundo o sindicato, é pequeno o número de
auditores no Brasil. Em 1996, eram 3.464; em 2011
há somente 2.938 proﬁssionais para atender as 27
regiões do país.
Apontaram também que falta segurança nas
ações ﬁscais e existe também falta de política de capacitação.
Foram lembrados os proﬁssionais assassinados
em UNAI, Minas Gerais, no dia 28 de janeiro de 2004
por pistoleiros até hoje não identiﬁcados.
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O Sindicato diz também que falta concurso público
em intervalo de tempo regular, tendo em vista que em
2010 apenas 234 inspetores foram nomeados.
A categoria pleiteia a nomeação de todos os 220
aprovados tendo em vista que existem cerca de 700
vagas a serem preenchidas.
A presidente do Sindicato dos Auditores aﬁrmou,
durante a audiência pública dessa manhã, que existe
emenda no atual orçamento, no valor de R$ 22 milhões
de reais, para a contratação dos candidatos aprovados.
A líder dos auditores, Rosângela Rassy, enfatiza que
a categoria pede ao Ministério do Planejamento imediata realização de concurso público para prover as vagas
existentes e, pede ao Congresso Nacional um Projeto de
Lei criando mais vagas na carreira de Auditor Fiscal do
Trabalho; aumento do orçamento da ﬁscalização do Trabalho; criação da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho
e aprovação da Lei Orgânica da Fiscalização.
Integraram a mesa dos trabalhos durante a Audiência Pública:
Sebastião Soares, Diretor de Comunicação da Nova
Central dos Trabalhadores.
Pedro Armengol, Diretor Executivo da CUT.
O Deputado Federal Taumaturgo Lima do PT do Acre,
que também é auditor do trabalho.
E a senhora Helba Soares da Silva, viúva do Fiscal
do Trabalho Nelson José da Silva, morto na chacina de UNAI.
Antes de encerrar a sessão, foi aberta a palavra
aos auditores presentes na platéia. Manifestaram-se:
Rosa Maria Campos Jorge, de Goiás
Francisco Luiz Lima de Brasília
José Antonio Fontoura do Rio Grande do Sul
Orlando Vila Nova de Belém do Pará
Bruno Borges Longo, candidato aprovado em concurso.
Estiveram também presentes, participando da
audiência os senadores:
Wellington Dias– PT/PI
Sérgio Petecão– PMN/AC
Marcelo Crivella– PRB/RJ
Vicentinho Alves– PR/TO
Ataídes Oliveira– PSDB/TO
Ana Rita– PT/ES
Sr. Presidente, em homenagem aos 120 anos da
Inspeção do Trabalho no Brasil, o Senado Federal lançou a sétima edição da Revista Em Discussão editada
pela Secretaria de Comunicação Social.
Para o lançamento solene durante a Audiência
Pública, estiveram presentes o secretário de Comunicação Social, Fernando César Mesquita e o editor da
Revista, João Carlos Teixeira.
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Srªs e Srs. Senadores, durante a audiência Pública, dois momentos foram marcantes, o primeiro foi
quando de pé, os participantes ﬁzeram um minuto de
silêncio em memória aos auditores do trabalho assassinados em 2007, em UNAÍ.
O segundo foi quando relatei a luta que travamos
para defender o direito dos trabalhadores, quando queriam ﬂexibilizar os direitos trabalhistas. Queriam acabar com o décimo terceiro salário, férias, carga horária
deﬁnida, entre outros.
Foi quando, em um momento de debate acalorado,
desloquei uma folha da Constituição que tratava da ordem
social, dizendo que com aquele gesto eu estaria demonstrando a eles que a aprovação do que eles queriam que
era que a negociação ﬁcasse acima do legislado eles
estariam arrancando o coração da Constituição.
Pois bem, a Câmara dos Deputados aprovou o
projeto que retirava direito dos trabalhadores e que
seguiria para o Senado Federal. Foi naquele dia que
tomei a decisão de concorrer para o Senado e tentar
barrar o projeto.
O povo gaúcho me deu a oportunidade. Venci
as eleições para o Senado Federal e o meu primeiro
ato, como vice-presidente do Senado Federal e, com
o apoio do Presidente Lula e do Ministro do Trabalho
à época, Jaques Wagner, foi arquivar o projeto.
Eu agradeço a Deus e ao povo do Rio Grande do Sul
por terem me conduzido ao Senado Federal, pois tenho
certeza, que milhares de famílias no Brasil, de trabalhadores e trabalhadoras puderam dormir em paz, sabendo
que o Estado Brasileiro continuava tendo um olhar especial
para todo nosso povo, para toda a nossa gente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra
os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
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de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da
Constituição Federal, para a cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação
das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
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Estatuto da Criança e do Adolescente (determina que alimentos provisórios sejam ﬁxados
cautelarmente em favor da criança ou adolescente cujo agressor seja afastado da moradia
comum por determinação judicial).
Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, favorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 1.735/2003, na
Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil),
que acrescenta § 3º ao art. 79 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
Pareceres sob nºs 1.097 e 1.098, de
2010, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador João Durval, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Ideli Salvatti, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, que
apresenta.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras
providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
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que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107, de 2008; e
1.917, de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nºs 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Flávio
Arns; e
– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em
turno único, perante a Comissão): favorável, nos
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º
pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
12

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 168, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 121, de 2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relatora Senadora Ana Rita), que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
14
REQUERIMENTO Nº 437, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 437, de 2011, do Senador Delcídio
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 489, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (identiﬁcação de cores
nos rótulos das embalagens dos alimentos de
acordo com a composição nutricional).
15
REQUERIMENTO Nº 440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 440, de 2011, do Senador Demóstenes Torres,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 316 e 341, de 2004, Complementares, com os Projetos de Lei do Senado nºs
390, de 2005; 265 e 684, de 2007; 17, 84, 184,
209, 236 e 249, de 2008, todos Complementares,
que já se encontram apensados, por regularem
a mesma matéria (inelegibilidades).
16
REQUERIMENTO Nº 468, DE 2011

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia
(SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
para prever a inﬁltração de agentes da polícia na
Internet com o ﬁm de investigar crimes contra a
liberdade sexual de criança ou adolescente.
Parecer sob nº 122, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 468, de 2011, do Senador Cyro Miranda,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 169, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2003, por
regularem a mesma matéria (dispõem sobre
vedações a contratações com empresas que
explorem o trabalho escravo).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
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