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ANAIS DO SENADO FEDERAL
20322 Quinta-feira 2

JUNHO 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/35, de
2011 (nº 1/2011, na origem), da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que encaminha o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis 2010.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº S/35, DE 2011
Ofício Circular nº 1/2011/DG – ANP
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2011
Assunto: Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis 2010
Senhor Senador,
Tenho a satisfação de fazer chegar as suas mãos
o “Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2010”, acompanhado de CD
ROM contendo os dados em formato digital.
O Anuário apresenta o cenário nacional e mundial
da cadeia produtiva do setor e demonstra a sua evolução
consolidando os dados relativos ao desempenho das
indústrias reguladas pela ANP no período 2000-2010.
Com mais esta edição, a ANP espera seguir colaborando para tornar transparentes informações de
alto interesse e utilidade para todos os atores em atividade regulada pela Agência.
Atenciosamente, – Haroldo Lima, Diretor-Geral.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Ofício nº 35, de 2011, vai à Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 53, de 2011
(nº 54/2011, na origem), do Banco Central do Brasil,
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei
nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do
real referente ao mês abril de 2011, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 53, DE 2011
Aviso 54/2011-BCB
Brasília, 27 de maio de 2011
Assunto: Demonstrativo das emissões do Real.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições para emissão do Real, a fórmula de apuração
das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o anexo demonstrativo das emissões
referentes ao mês de abril de 2011, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antônio Tombini,
Presidente.
Anexo: 1 documento; 12 páginas.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 53, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de
2011 (nº 5.238/2005, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos
em comissão e funções comissionadas no Tribunal
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Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) e dá outras
providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu Avisos do Tribunal de
Contas da União.
São os seguintes os Avisos:
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AVISO Nº 54, DE 2011
Aviso nº 625-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 18 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do

JUNHO 2011
Junho de 2011

processo nº TC 025.598/2010-4, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 18-5-2011, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação
que fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15
Quinta-feira 2

20335

16

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20336 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

17
Quinta-feira 2

20337

18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20338 Quinta-feira 2

JUNHO 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2011

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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AVISO Nº 55, DE 2011
Aviso nº 649-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 25 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1670-SF, de 10/8/2010, có-
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pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
022.071/2010-5, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 25/5/2011, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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AVISO Nº 56, DE 2011
Aviso nº 656-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 25 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1957, de 31/8/2010,
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cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
025.600/2010-9, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 25/5/2011, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, Benjamin Zymler, Presidente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Avisos nºs 54, 55 e 56, de 2011, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 57, de 2011
(nº 142/2011, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características

das operações de crédito analisadas no âmbito daquela
Pasta, no mês de abril de 2011, a tabela demonstrativa
da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 57, DE 2011
Aviso nº 142/GMF
Brasília, 30 de maio de 2011
Assunto: Artigo 41 da Resolução do Senado Federal
nº 43, de 2011.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, encaminho, em anexo,
relatório contendo as características das operações
de crédito analisadas no âmbito deste Ministério, no
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mês de abril de 2011, tabela demonstrativa da Dívida
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal
e relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios, esclarecendo
que os dados relativos às dívidas consolidadas foram
extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos entes da Federação, em cumprimento ao
art. 54 da Lei Complementar nº 101 (LRF), de 4 de
maio de 2000.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.

32

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20352 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

33
Quinta-feira 2

20353

34

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20354 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

35
Quinta-feira 2

20355

36

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20356 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

37
Quinta-feira 2

20357

38

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20358 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39
Quinta-feira 2

20359

40

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20360 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

41
Quinta-feira 2

20361

42

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20362 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

43
Quinta-feira 2

20363

44

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20364 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

45
Quinta-feira 2

20365

46

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20366 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

47
Quinta-feira 2

20367

48

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20368 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49
Quinta-feira 2

20369

50

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20370 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

51
Quinta-feira 2

20371

52

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20372 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53
Quinta-feira 2

20373

54

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20374 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

55
Quinta-feira 2

20375

56

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20376 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57
Quinta-feira 2

20377

58

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20378 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

59
Quinta-feira 2

20379

60

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20380 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

61
Quinta-feira 2

20381

62

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20382 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

63
Quinta-feira 2

20383

64

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20384 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65
Quinta-feira 2

20385

66

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20386 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67
Quinta-feira 2

20387

68

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20388 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

69
Quinta-feira 2

20389

70

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20390 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

71
Quinta-feira 2

20391

72

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20392 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

73
Quinta-feira 2

20393

74

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20394 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

75
Quinta-feira 2

20395

76

ANAIS DO SENADO FEDERAL
20396 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Memorando nº 420/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF
Brasília, 27 de maio de 2011
Ao Chefe de Gabinete do Sr. Ministro
Assunto: Encaminhamento de informações ao Senado Federal
Encaminho, em anexo, minuta de Aviso a ser dirigida ao Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal, com a ﬁnalidade de enviar àquela Casa relatório
contendo as características das operações de crédito
analisadas no mês de abril de 2011, tabela administrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do
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Distrito Federal e relação entre a Dívida Consolidada
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios,
em cumprimento ao estabelecimento no art. 41 da Resolução Senatorial nº 43, de 2001.
Esclareço que essas informações são prestadas
mensalmente ao Senado Federal, conforme previsto
nos citados artigos da Resolução Senatorial nº 43, de
2001, e que a matéria já foi objeto de análise por parte
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio
da Nota PGFN/PGA/Nº 203/2002.
Atenciosamente, – Eduardo Coutinho Guerra,
Subsecretário do Tesouro Nacional
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 57, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.

Junho de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O parecer lido vai à publicação.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria com o referido parecer
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício SF/GSMB nº 274/2011
Brasília, DF, 1º de junho de 2011
Assunto: Alteração CCT
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na qualidade de
Líder do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, que
o Senador Randolfe Rodrigues, PSOL, Amapá, deixará
de ocupar a vaga de titular na Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática –
CCT, a partir desta data.
Atenciosamente, – Senadora Marinor Britto,
Líder do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O ofício lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 275, de 2011, da Liderança do PSOL, o Senador
Randolfe Rodrigues, como titular, na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
É o seguinte o Ofício:
Ofício SF/GSMB nº 275/2011
Brasília, DF, 1º de junho de 2011
Assunto: Alteração CMA
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na qualidade de
Líder do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, que
indico o Senador Randolfe Rodrigues para ocupar a
vaga de titular na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.
Informo-lhe, ainda, que deixarei de ocupar a vaga
de suplente na referida Comissão, a partir desta data.
Atenciosamente, – Senadora Marinor Britto,
Líder do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Ofício lido vai à publicação.
A Presidência recebeu o Ofício nº 276, de 2011,
da Liderança do PSOL, que vai à publicação.
É o seguinte o Ofício:

Junho de 2011

Ofício SF/GSMB nº 276/2011
Brasília, DF, 1º de junho de 2011
Assunto: CMA
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na qualidade de
Líder do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, a
concessão ao Partido dos Trabalhadores – PT – da
vaga de suplente que temos direito na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle – CMA.
Atenciosamente, – Senadora Marinor Britto,
Líder do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 124/11-GLPSDB
Brasília, de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro
Miranda, para integrar, como titular, a Comissão de
Serviços de Infraestrutura, em substituição ao Senador Mário Couto, que passará a integrar a Comissão
como suplente.
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.
Será feita a substituição solicitada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 299, DE 2011
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que 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, para reduzir para um ano o
prazo mínimo entre aquisições de veículos com gozo do incentivo ﬁscal por um
mesmo contribuinte.
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 6º da Lei nº 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de que trata o art.
1º desta Lei somente poderá ser utilizada uma
vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há
mais de 12 (doze) meses.
......................................................” (NR)
“Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei antes de 12 (doze)
meses contados da data da sua aquisição, a
pessoas que não satisfaçam às condições e
aos requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais acarretará o pagamento pelo
alienante do tributo dispensado, atualizado na
forma da legislação tributária.
.......................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Brasil será sede da Copa das Confederações
em 2013, da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e
das Olimpíadas em 2016, eventos de enorme relevância e repercussão na economia do País, com grande
potencial de geração de empregos, renda e desenvolvimento social.
Com o grande aﬂuxo de turistas previsto, além da
necessidade da realização de obras para aprimorar a
infra-estrutura, o País necessita de iniciativas para adequar a sua legislação para a realização desses eventos.
Aspecto fundamental nesse contexto é o aprimoramento da legislação tributária relativa à aquisição
de veículos. O meio de transporte mais usado pelos
turistas na chegada ao País é, sem dúvida nenhuma,
o táxi. Para melhorar a impressão inicial do visitante,
é de suma importância estimular a renovação da frota
de táxis. Nesse sentido, destacamos a Lei no 8.989,
de 1995, que estabeleceu isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos novos destinados à utilização na categoria aluguel
(táxi), bem como por pessoas portadoras de deﬁciência.
O prazo inicialmente estabelecido entre aquisições para que o contribuinte taxista pudesse voltar a
fazer uso do benefício foi de três anos. De forma sensata, a Lei nº 11.196, de 2005, também conhecida como
“Lei do Bem”, além de prorrogar a isenção, reduziu o
prazo entre aquisições com o benefício para dois anos.
A intenção deste projeto é o de reduzi-lo ainda mais, a
ﬁm de permitir uma renovação intensa da frota de táxis,
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que, como se sabe, se deteriora com enorme rapidez
em função da intensidade do seu uso.
Além disso, destacamos os efeitos multiplicadores do estímulo à produção de automóveis, dado que
a cadeia produtiva de veículos automotores é longa,
e qualquer incremento nesse setor estimula, direta ou
indiretamente, diversos outros.
Finalmente, em relação à Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), esclarecemos que os gastos tributários em 2010 informados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil relativamente à isenção a taxistas
e portadores de deﬁciências remonta a aproximadamente R$ 146 milhões. Com a aprovação do projeto,
o incremento de vendas gerado pela redução do prazo
diﬁcilmente excederá a 20%. Com isso, acreditamos
que a renúncia adicional não ultrapassará R$ 29 milhões, valores esses quase desprezíveis em face dos
benefícios gerados.
Ante a relevância da matéria, pedimos o apoio
dos ilustres colegas para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira,
(PMDB – CE).
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 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 aos destinados ao transporte
escolar, e dá outras providências.
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)
Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de que trata o art. 1o desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo
tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos. (Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput
aplica-se inclusive às aquisições realizadas antes de
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22 de novembro de 2005.(Incluído pela Medida Provisória nº 275, de 2005)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput
deste artigo aplica-se inclusive às aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005. (Incluído pela
Lei nº 11.307, de 2006)
Art. 6º A alienação do veículo, adquirido nos termos desta lei ou das Leis nºs 8.199, de 28 de junho
de 1991, e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de
três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos
estabelecidos nos referidos diplomas legais, acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado,
atualizado na forma da legislação tributária.
Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos
desta Lei e da Lei no 8.199, de 28 de junho de 1991, e
da Lei no 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de 2
(dois) anos contados da data da sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos
estabelecidos nos referidos diplomas legais acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado,
atualizado na forma da legislação tributária. (Redação
dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
de multa e juros moratórios previstos na legislação em
vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 300, DE 2011
Altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho
de 1986, para prever que furtos e roubos
contra instituições ﬁnanceiras são crimes
contra o sistema ﬁnanceiro nacional e deﬁnir a competência da Polícia Federal para
a investigação.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986,
passa a viger com as seguintes alterações:
“Art. 25-A. São considerados crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional os previstos
nos arts. 155 e 157 do Código Penal, quando
praticados contra instituição ﬁnanceira.”
“Art. 26. Nos crimes previstos nesta Lei,
a investigação será feita pela Polícia Federal
e a ação penal será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal.
.........................................................” (NR)
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei tem dois objetivos: 1)
deﬁnir a competência da Polícia Federal para apurar
crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional; e 2) incluir
os assaltos a instituições ﬁnanceiras entre o rol dos
crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional. Há fortes
razões para essas alterações.
Em primeiro lugar, os arts. 109, VI, e 144, § 1º,
da Constituição, no que se refere à competência federal para apurar e julgar crimes (Polícia Federal/Justiça
Federal), não se encontram em harmonia. Os crimes
praticados contra o sistema ﬁnanceiro nacional são de
competência da Justiça Federal, por força de uma lei
ordinária, mas não necessariamente são de competência da Polícia Federal. Em segundo lugar, assaltos
a instituições ﬁnanceiras não são considerados crimes
contra o sistema ﬁnanceiro. É a Lei nº 7.492, de 16 de
junho de 1986, objeto do presente projeto de lei, que
cuida dos crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional.
O constituinte de 1988 atribuiu à Polícia Federal
e à Justiça Federal a competência para investigar e julgar, respectivamente, como regra geral, as causas em
que há interesse da União, pessoa jurídica de direito
público interno, ou do Estado brasileiro, assim considerado em suas relações internacionais.
A competência da Polícia Federal está prevista
no art. 144, § 1º, da Constituição nos seguintes termos: apurar infrações penais (a) contra a ordem política e social, (b) em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas
e empresas públicas; (c) outras infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme; e (d) tráﬁco de drogas, contrabando e descaminho.
Entre as competências da Justiça Federal estão
as infrações penais cometidas contra o “sistema ﬁnanceiro” e a “ordem econômico-ﬁnanceira” (art. 109,
VI, da Constituição). Mas, como se pode observar, as
mesmas expressões não foram repetidas no art. 144,
§ 1º, que trata da competência da Polícia Federal.
O art. 144 da Constituição prevê que a Polícia
Federal apurará os crimes praticados “em detrimento
de bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades autárquicas e empresas públicas”. Entre as
autarquias federais, temos o Banco Central do Brasil
(BACEN). Assaltos ao BACEN, como o que ocorreu
em Fortaleza, em 2005, são da competência investigativa da Polícia Federal. Entre as empresas públicas
federais, temos a Caixa Econômica Federal (CEF): os
delitos cometidos contra o patrimônio da CEF também
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submetem-se à competência investigativa da Polícia
Federal. Já os crimes praticados em detrimento de sociedade de economia mista federal, como o Banco do
Brasil (BB), por exemplo, são de competência investigativa da Polícia Estadual. Parece um contrassenso! O
que justiﬁca o assalto a bens e valores da CEF serem
investigados pela Polícia Federal e aos do BB não, se
ambas instituições possuem funções sociais equivalentes? Nesse caso, a União submete seus interesses
à polícia e ao Poder Judiciário de um Estado – onde
tiver ocorrido o fato.
O art. 109, VI, da Constituição é claro ao dizer
que a apreciação dos crimes contra o sistema ﬁnanceiro e a ordem econômico-ﬁnanceira somente será
da competência da Justiça Federal quando lei ordinária estabelecer essa competência. A Lei nº 7.492, de
1986, que trata dos crimes contra o sistema ﬁnanceiro
nacional, já deﬁniu em seu art. 26 que a competência
para a apreciação desses crimes é da Justiça Federal. Ou seja, independentemente de ferir interesse
da União, de suas autarquias ou empresas públicas,
será competente a Justiça Federal. O STF já decidiu
nesse sentido. O interesse da União é, nesses casos,
pressuposto. Conforme julgamento no Habeas Corpus 93733/RJ, há “interesse da União na segurança
e na conﬁabilidade do sistema ﬁnanceiro nacional”,
mesmo que o crime aparentemente envolva apenas
interesses privados.
Mas o mesmo raciocínio não se aplica para a
investigação criminal. A Polícia Federal só assume o
caso se houver claro interesse da União em jogo, independentemente de a lei prever ou não a competência
da Justiça Federal. Assim, temos casos hoje em que a
Polícia Estadual investiga, elabora o inquérito, e a correspondente ação penal é ajuizada na Justiça Federal.
Exemplo disso tem acontecido na chamada “Operação
Galeão Legal”, iniciada no ﬁnal de 2010, em que policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro tem prendido em ﬂagrante pessoas por
crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional. A polícia
civil tem indiciado e elaborado relatórios para serem
encaminhados à Justiça Federal.
Nosso sistema jurídico não permite que interesses
da União sejam submetidos ao julgamento de Estados-membros, em face do princípio federativo, mas permite que os interesses da União sejam submetidos à
investigação dos Estados, por meio de suas polícias.
As instituições ﬁnanceiras desempenham funções sociais claras (garantem a circulação da moeda,
oferecem crédito e serviços de investimento e poupança etc.). Se, por exemplo, uma instituição ﬁnanceira
privada for à falência ou for roubada e não conseguir
repor as carteiras de seus clientes, a União precisará
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garantir a reposição de parte dos valores depositados
em caderneta de poupança. Ou seja, elas operam com
o interesse público. Tanto que a Lei nº 10.446, de 8 de
maio de 2002, que trata das infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem
repressão uniforme, e que podem vir a ser investigadas pela Polícia Federal, mesmo que de competência
primária estadual, inclui em seu rol o roubo de bens e
valores de instituições ﬁnanceiras transportados em
operação interestadual ou internacional (art. 1º, IV).
Portanto, convém que a Polícia Federal investigue os
casos de assaltos a instituições ﬁnanceiras, pois deve
ser pressuposto interesse da União na segurança do
sistema ﬁnanceiro nacional.
Assim, expostos os argumentos, conclamo meus
nobres Pares para a aprovação da proposta.
Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira,
(PMDB – CE).
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 109. Aos juízes federais compete processar
e julgar:
VI – os crimes contra a organização do trabalho
e, nos casos determinados por lei, contra o sistema
ﬁnanceiro e a ordem econômico-ﬁnanceira;
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
....................................................................................
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Deﬁne os crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional, e dá outras providências.
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal,
perante a Justiça Federal.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será
admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando o crime tiver sido praticado no
âmbito de atividade sujeita à disciplina e à ﬁscalização
dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando,
fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e ﬁscalização.
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LEI Nº 10.446, DE 8 DE MAIO DE 2002
Conversão da MPv nº 27, de 2002
Dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional
que exigem repressão uniforme, para os
ﬁns do disposto no inciso I do § 1o do art.
144 da Constituição.
Art. 1o Na forma do inciso I do § 1o do art. 144
da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme,
poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos
órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da
Constituição Federal, em especial das Polícias Militares
e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre
outras, das seguintes infrações penais:
IV – furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da
atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado
da Federação.
Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do
caput, o Departamento de Polícia Federal procederá
à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de
Estado da Justiça.
....................................................................................
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Deﬁne os crimes contra o sistema ﬁnanceiro nacional, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de
instituição ﬁnanceira, assim considerados os diretores,
gerentes (Vetado).
§ 1º Equiparam-se aos administradores de instituição ﬁnanceira (Vetado) o interventor, o liqüidante
ou o síndico.
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos
em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que
através de conﬁssão espontânea revelar à autoridade
policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua
pena reduzida de um a dois terços. (Incluído pela Lei
nº 9.080, de 19.7.1995)
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal,
perante a Justiça Federal.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no
art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será
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admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando o crime tiver sido praticado no
âmbito de atividade sujeita à disciplina e à ﬁscalização
dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando,
fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e ﬁscalização.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 301, DE 2011
(Complementar)
Altera o art. 3º da Lei nº 4.595, de 31
de dezembro de 1964, que dispõe sobre a
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias para incluir, entre os
objetivos da política do Conselho Monetário
Nacional, a plena utilização da capacidade
produtiva nacional.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
VIII – Promover o pleno emprego da economia.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Conselho Monetário Nacional (CMN) possui
importantes objetivos e competências na área do sistema ﬁnanceiro, previstos nos arts 3º e 4º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964. Mais recentemente, outra importante competência foi atribuída no
âmbito da implantação, no Brasil, do regime de metas
para a inﬂação.
É o CMN que deﬁne qual é o centro da meta
para a inﬂação, bem como o intervalo de tolerância. O
Comitê de Política Monetária (Copom), por sua vez,
persegue a meta por meio da utilização dos instrumentos disponíveis ao Banco Central do Brasil (Bacen),
notadamente a taxa de juros.
A decisão a respeito da taxa de juros é de suma
importância por conta dos efeitos do custo do dinheiro
para o conjunto da economia, especialmente para a
produção e o emprego. Portanto, não se trata apenas
de questão técnica, mas também política, na medida
em que envolve opções entre possíveis combinações
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de taxa de juros e de ônus para a sociedade, na forma
de menos produção e emprego.
Ocorre que o art. 3º da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, não contempla a produção e o emprego entre os objetivos do CMN. Cremos, entretanto,
que isso seja necessário, ainda que de forma indireta.
Tal providência permitirá contrabalançar o peso atribuído ao controle da inﬂação pelo regime de metas, seja
quando o CMN deﬁne a meta, seja quando o Bacen
a persegue.
Optamos por incluir como novo objetivo do CMN
a promoção do pleno emprego da economia, o que
signiﬁca perseguir a utilização máxima do trabalho e
do capital permitido pela economia, harmonizando-a
com os demais objetivos.
Informamos, por ﬁm, que o presente projeto está
acompanhado de outro também por nós apresentado e
que visa incluir mais quatro membros no CMN, também
com a intenção de elevar o peso do setor produtivo da
economia, durante a formulação da política monetária.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias,
Cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 3º A política do Conselho Monetário Nacional objetivará:
I – Adaptar o volume dos meios de pagamento
ás reais necessidades da economia nacional e seu
processo de desenvolvimento;
II – Regular o valor interno da moeda, para tanto
prevenindo ou corrigindo os surtos inﬂacionários ou
deﬂacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos
de fenômenos conjunturais;
III – Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País, tendo em vista
a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira;
IV – Orientar a aplicação dos recursos das instituições ﬁnanceiras, quer públicas, quer privadas; tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País,
condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico
da economia nacional;
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V – Propiciar o aperfeiçoamento das instituições
e dos instrumentos ﬁnanceiros, com vistas à maior
eﬁciência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;
VI – Zelar pela liquidez e solvência das instituições ﬁnanceiras;
VII – Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, ﬁscal e da dívida pública, interna
e externa.
Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente
da República: (Redação dada pela Lei nº 6.045, de
15/05/74) (Vetado)
I – Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais ﬁcarão na prévia dependência de autorização legislativa quando se destinarem ao ﬁnanciamento direto pelo Banco Central da República do
Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta Lei.(Vide Lei nº
8.392, de 30.12.91)
O Conselho Monetário Nacional pode, ainda autorizar o Banco Central da República do Brasil a emitir,
anualmente, até o limite de 10% (dez por cento) dos
meios de pagamentos existentes a 31 de dezembro
do ano anterior, para atender as exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza do País,
devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presidente da República,
para as emissões que, justiﬁcadamente, se tornarem
necessárias além daquele limite.
Quando necessidades urgentes e imprevistas
para o ﬁnanciamento dessas atividades o determinarem, pode o Conselho Monetário Nacional autorizar as
emissões que se ﬁzerem indispensáveis, solicitando
imediatamente, através de Mensagem do Presidente
da República, homologação do Poder Legislativo para
as emissões assim realizadas:
II – Estabelecer condições para que o Banco
Central da República do Brasil emita moeda-papel
(Vetado) de curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta Lei, bem como as normas reguladoras do
meio circulante;
III – Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por
meio dos quais se estimarão as necessidades globais
de moeda e crédito;
IV – Determinar as características gerais (Vetado)
das cédulas e das moedas;
V – Fixar as diretrizes e normas (VETADO) da
política cambial, inclusive compra e venda de ouro e
quaisquer operações em moeda estrangeira;
V – Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto a compra e venda de ouro e
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quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque
e em moeda estrangeira; (Redação dada pelo Del nº
581, de 14/05/69)
VI – Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas
formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições ﬁnanceiras;
VII – Coordenar a política de que trata o art. 3º
desta Lei com a de investimentos do Governo Federal;
VIII – Regular a constituição, funcionamento e
ﬁscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades
previstas;
IX – Limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros, descontos comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou
ﬁnanceiros, inclusive os prestados pelo Banco Central
da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos ﬁnanciamentos que se destinem a promover:
– recuperação e fertilização do solo;
– reﬂorestamento;
– combate a epizootias e pragas, nas atividades
rurais;
– eletriﬁcação rural;
– mecanização;
– irrigação;
– investimento indispensáveis às atividades agropecuárias;
X – Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições ﬁnanceiras poderão emprestar
a um mesmo cliente ou grupo de empresas;
XI – Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações
patrimoniais a serem observadas pelas instituições
ﬁnanceiras;
XII – Expedir normas gerais de contabilidade e
estatística a serem observadas pelas instituições ﬁnanceiras;
XIII – Delimitar, com periodicidade não inferior a
dois anos o capital mínimo das instituições ﬁnanceiras
privadas, levando em conta sua natureza, bem como a
localização de suas sedes e agências ou ﬁliais;
XIV – Determinar recolhimento (VETADO) de até
25% (vinte e cinco por cento) do total dos depósitos das
instituições ﬁnanceiras, seja na forma de subscrição de
letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra
de títulos da Dívida Pública Federal, até 50% do montante global devido, seja através de recolhimento em
espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central da República do Brasil, na forma e condições que
o Conselho Monetário Nacional determinar podendo
êste: Vide decretos-Leis nºs (Vide Decreto-Lei nº 1, de
13.11.1965) e (Vide Decreto-Lei nº 108, de 17.1.1967)
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a) adotar percentagens diferentes em função:
– das regiões geo-econômicas;
– das prioridades que atribuir às aplicações;
– da natureza das instituições ﬁnanceiras;
b) (VETADO).
c) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em ﬁnanciamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras
condições ﬁxadas pelo Conselho Monetário Nacional.
XIV – Determinar recolhimento de até 35% (trinta
e cinco por cento) do total dos depósitos das instituições
ﬁnanceiras, seja na forma de subscrição de letras ou
obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos
da Dívida Pública Federal seja através de recolhimento
em espécie em ambos os casos entregues ao Banco
Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo êste: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.085, de 18.2.1970)
a) adotar percentagens diferentes em função
– das regiões geo-econômicas;
– das prioridades que atribuir às aplicações;
– da natureza das instituições ﬁnanceiras;
b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em ﬁnanciamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras
condições ﬁxadas pelo Conselho Monetário Nacional.
XIV – Determinar recolhimento de até 40% (quarenta por cento) do total dos depósitos das instituições
ﬁnanceiras, seja na forma de subscrição de letras ou
obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos
da Dívida Pública Federal, seja através de recolhimento
em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco
Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho
Monetário Nacional determinar, podendo este: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.580, de 17.10.1977)
a) adotar percentagens diferentes em função:
– das regiões geo-econômicas;
– das prioridades que atribuir às aplicações;
– da natureza das instituições ﬁnanceiras.
b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em ﬁnanciamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras
condições ﬁxadas pelo Conselho Monetário Nacional.
XIV – Determinar recolhimento de até 60% (sessenta por cento) do total dos depósitos e/ou outros
títulos contábeis das instituições ﬁnanceiras, seja na
forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da Dívida Pública
Federal, seja através de recolhimento em espécie, em
ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil,
na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este: (Redação dada pelo
Del nº 1.959, de 14/09/82)
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a) adotar percentagens diferentes em função;
(Redação dada pelo Del nº 1.959, de 14/09/82)
– das regiões geo-econômicas; (Redação dada
pelo Del nº 1.959, de 14/09/82)
– das prioridades que atribuir às aplicações; (Redação dada pelo Del nº 1.959, de 14/09/82)
– da natureza das instituições ﬁnanceiras; (Redação dada pelo Del nº 1.959, de 14/09/82)
b) determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em ﬁnanciamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras
condições ﬁxadas pelo Conselho Monetário Nacional.
(Redação dada pelo Del nº 1.959, de 14/09/82) (Vide
art 10, inciso III)
XV – Estabelecer para as instituições ﬁnanceiras
públicas, a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle
acionário, bem como dos das respectivas autarquias
e sociedades de economia mista, no cálculo a que se
refere o inciso anterior;
XVI – Enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subsequente, relatório e
mapas demonstrativos da aplicação dos recolhimentos
compulsórios, (Vetado).
XVII – Regulamentar, ﬁxando limites, prazos e
outras condições, as operações de redesconto e de
empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições ﬁnanceiras públicas e privadas de natureza bancária;
XVIII – Outorgar ao Banco Central da República
do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando
ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência
de tal situação;
XIX – Estabelecer normas a serem observadas
pelo Banco Central da República do Brasil em suas
transações com títulos públicos e de entidades de que
participe o Estado;
XX – Autoriza o Banco Central da República do
Brasil e as instituições ﬁnanceiras públicas federais a
efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado;
XXI – Disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos públicos;
XXII – Estatuir normas para as operações das
instituições ﬁnanceiras públicas, para preservar sua
solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos
desta lei;
XXIII – Fixar, até quinze (15) vezes a soma do
capital realizado e reservas livres, o limite além do qual
os excedentes dos depósitos das instituições ﬁnanceiras serão recolhidos ao Banco Central da República
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do Brasil ou aplicados de acordo com as normas que
o Conselho estabelecer;
XXIV – Decidir de sua própria organização; elaborando seu regimento interno no prazo máximo de
trinta (30) dias;
XXV – Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco Central da República do Brasil e ﬁxar seu
quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários, servidores e
diretores, cabendo ao Presidente deste apresentar as
respectivas propostas; (Vide Lei nº 9.650, 27.5.1998)
XXVI – Conhecer dos recursos de decisões do
Banco Central da República do Brasil; (Vide Lei nº
9.069, de 29.6.1995)
XXVII – Aprovar o regimento interno e as contas
do Banco Central da República do Brasil, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
XXVII – aprovar o regimento interno e as contas
do Banco Central do Brasil e decidir sobre seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade, bem
como sobre a forma e prazo de transferência de seus
resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da
competência do Tribunal de Contas da União. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 2.376, de 25.11.1987)
(Vide art 10, inciso III)
XXVIII – Aplicar aos bancos estrangeiros que
funcionem no País as mesmas vedações ou restrições
equivalentes, que vigorem nas praças de suas matrizes, em relação a bancos brasileiros ali instalados ou
que nelas desejem estabelecer – se;
XXIX – Colaborar com o Senado Federal, na instrução dos processos de empréstimos externos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para
cumprimento do disposto no art. 63, nº II, da Constituição Federal;
XXX – Expedir normas e regulamentação para
as designações e demais efeitos do art. 7º, desta lei.
(Vide Lei nº 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei nº 9.069,
de 29.6.1995)
XXXI – Baixar normas que regulem as operações
de câmbio, inclusive swaps, ﬁxando limites, taxas, prazos e outras condições.
XXXII – regular os depósitos a prazo entre instituições ﬁnanceiras, inclusive entre aquelas sujeitas ao
mesmo controle ou coligadas; (Incluído pelo Decreto
Lei nº 2.283, de 1986)
XXXII – regular os depósitos a prazo entre instituições ﬁnanceiras, inclusive entre aquelas sujeitas
ao mesmo controle acionário ou coligadas; (Redação
dada pelo Decreto Lei nº 2.284, de 1986)
XXXII – regular os depósitos a prazo de instituições ﬁnanceiras e demais sociedades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive en-
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tre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou
coligadas. (Redação dada pelo Decrto-lei nº 2.290,
de 1986)
§ 1º O Conselho Monetário Nacional, no exercício das atribuições previstas no inciso VIII deste artigo,
poderá determinar que o Banco Central da República
do Brasil recuse autorização para o funcionamento de
novas instituições ﬁnanceiras, em função de conveniências de ordem geral.
§ 2º Competirá ao Banco Central da República
do Brasil acompanhar a execução dos orçamentos
monetários e relatar a matéria ao Conselho Monetário
Nacional, apresentando as sugestões que considerar
convenientes.
§ 3º As emissões de moeda metálica serão feitas
sempre contra recolhimento (Vetado) de igual montante em cédulas.
§ 4º O Conselho Monetário nacional poderá convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar
esclarecimentos considerados necessários.
§ 5º Nas hipóteses do art. 4º, inciso I, e do § 6º,
do art. 49, desta lei, se o Congresso Nacional negar
homologação à emissão extraordinária efetuada, as
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autoridades responsáveis serão responsabilizadas nos
termos da Lei nº 1059, de 10/04/1950.
§ 6º O Conselho Monetário Nacional encaminhará
ao Congresso Nacional, até 31 de março de cada ano,
relatório da evolução da situação monetária e creditícia
do País no ano anterior, no qual descreverá, minudentemente as providências adotadas para cumprimento
dos objetivos estabelecidos nesta lei, justiﬁcando destacadamente os montantes das emissões de papel-moeda que tenham sido feitas para atendimento das
atividades produtivas.
§ 7º O Banco Nacional da Habitação é o principal
instrumento de execução da política habitacional do Governo Federal e integra o sistema ﬁnanceiro nacional,
juntamente com as sociedades de crédito imobiliário,
sob orientação, autorização, coordenação e ﬁscalização
do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central
da República do Brasil, quanto à execução, nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em
contrário. (Vide Lei nº 9.069, de 29.6.1995)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 303, DE 2011
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia nas
condições que especiﬁca.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 40 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 40. ................................................
I – o condutor manterá acesos os faróis
do veículo nas rodovias e nos túneis providos
de iluminação, utilizando luz baixa, durante o
dia e a noite;
....................................................,..” (NR)
Art. 2º O inciso I do art. 250 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 250. ..............................................
I – .........................................................
..............................................................
b) de dia, nas rodovias e nos túneis providos de iluminação pública;
.........................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após cem dias a
contar da data de sua publicação.
Justiﬁcação
A iluminação é um elemento fundamental para a
segurança do trânsito porquanto antecipa a visualização
do veículo a uma distância maior. Desse modo, alerta
o motorista sobre situações de risco, permitindo-lhe
agir preventivamente no sentido de evitar acidentes.
O uso de faróis acesos no período diurno começou a ser norma nos países escandinavos na década
de 70 do século passado, como forma de compensar
a baixa luminosidade ambiental, sendo adotada em
vários países, como Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, Hungria e Canadá. No Brasil, esse
procedimento é exigido no Estado do Rio Grande do Sul.
Nas localidades em que foi adotado o acendimento dos faróis durante o dia, observou-se queda, em
termos absolutos, no número de acidentes, especialmente quanto a colisões frontais. Estudo desenvolvido
na Holanda, por exemplo, dá notícia de que veículos
que transitam de dia com o farol aceso correm 15%
menos risco de se acidentarem.
Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução nº 18, de 1998, que “recomen-
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da o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o
dia, e dá outras providências”.
Entendemos, porém, que medida de tal importância não pode ser relegada ao plano das recomendações; ao contrário, deve constituir norma legal, de
modo a que o uso dos faróis baixos passe a ser uma
obrigação aplicável a todos os veículos em circulação
nas rodovias e nos túneis providos com iluminação.
Note-se que essa exigência já vigora para as motocicletas, bem como para os veículos de transporte
coletivo regular de passageiros quando trafegando
em faixas próprias. Ademais, trata-se de medida de
simples aplicação e de baixo custo, mas eﬁcaz para a
redução dos acidentes.
Em vista dessas considerações, pedimos o apoio
dos nobres colegas para a aprovação da presente iniciativa, que certamente contribuirá para a melhoria do
trânsito em nossas estradas.
Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Mensagem de veto
Vide texto compilado
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às
seguintes determinações:
I – o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o
dia nos túneis providos de iluminação pública;
Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento:
I – deixar de manter acesa a luz baixa:
a) durante a noite;
b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 304, DE 2011
Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, para dispor sobre a destinação
dos recursos provenientes de bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráﬁco
ilícito de drogas ou atividades correlatas.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 5º Os recursos do fundo de que trata esta Lei serão exclusivamente destinados a
ações e serviços públicos de saúde e de assistência social voltados a pessoas usuárias
ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas,
para prevenção e redução de danos sociais e
à saúde associados ao uso de drogas e para
tratamento, recuperação e reinserção social e
ocupacional.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.
Art. 3º O parágrafo único do art. 5º da Lei nº
7.560, de 19 de dezembro de 1986 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Os órgãos receptores
dos recursos tratados por este artigo ﬁcam
obrigados anualmente a fazer a prestação de
contas discriminada e pública sobre sua aplicação, de acordo com os objetivos previstos
no caput do artigo.”
Justiﬁcação
A Política Nacional sobre Drogas, aprovada pela
Resolução nº3/GSIPR/CH/CONAD, de 27 de outubro
de 2005, estabeleceu como uma de suas diretrizes,
“garantir a destinação dos recursos provenientes das
arrecadações do Fundo Nacional Antidrogas [...] para
tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional” [de pessoas usuárias ou dependentes de drogas
lícitas ou ilícitas].
Esse fundo, instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe
sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos
de tráﬁco ilícito de drogas ou atividades correlatas, e
dá outras providências, é composto por recursos advindos da apropriação de bens e valores apreendidos
em decorrência do crime do narcotráﬁco.
Apesar de existir há um quarto de século, o Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) continua a ser pouco
efetivo em sua função primeira de prover recursos ﬁnanceiros para o equacionamento da questão das drogas,
sobretudo em relação à prevenção, considerada pela
Política Nacional sobre Drogas como a “intervenção
mais eﬁcaz e de menor custo para a sociedade”.
Nesse sentido, apresentamos o presente projeto
de lei, com a ﬁnalidade de garantir a aplicação integral
dos recursos oriundos do Funad para ﬁns de prevenção, tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção social e ocupacional das pessoas usuárias ou
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas.
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Nossa intenção é corrigir a ausência histórica
de políticas que promovam a saúde, o tratamento e
a proteção social das pessoas que usam, abusam ou
são dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, situando,
assim, de forma deﬁnitiva, a questão das drogas como
um problema de saúde pública
Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.560, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Vide Lei nº 9.240, de 1995.
Vide Medida Provisória nº 2.216-37.
Cria o Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso,
dispõe sobre os bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráﬁco ilícito de
drogas ou atividades correlatas, e dá outras
providências.
Art. 5º Os recursos do Funcab serão destinados:
(Redação dada pela Lei nº 8.764, de 1993).
I – aos programas de formação proﬁssional sobre educação, prevenção, tratamento, recuperação,
repressão, controle e ﬁscalização do uso e tráﬁco de
drogas; (Redação dada pela Lei nº 8.764, de 1993).
II – aos programas de educação técnico-cientíﬁca
preventiva sobre o uso de drogas; (Redação dada pela
Lei nº 8.764, de 1993).
III – aos programas de esclarecimento ao público,
incluídas campanhas educativas e de ação comunitária;
(Redação dada pela Lei nº 8.764, de 1993).
IV – às organizações que desenvolvem atividades
especíﬁcas de tratamento e recuperação de usuários;
(Redação dada pela Lei nº 8.764, de 1993).
V – ao reaparelhamento e custeio das atividades
de ﬁscalização, controle e repressão ao uso e tráﬁco
ilícitos de drogas e produtos controlados; (Redação
dada pela Lei nº 8.764, de 1993).
VI – ao pagamento das cotas de participação a
que o Brasil esteja obrigado como membro de organismos internacionais ou regionais que se dediquem
às questões de drogas; (Redação dada pela Lei nº
8.764, de 1993).
VII – aos custos de sua própria gestão e para
o custeio de despesas decorrentes do cumprimento
de atribuições da SENAD; (Redação dada pela Lei nº
9.804, de 1999).
VIII – ao pagamento do resgate dos certiﬁcados
de emissão do Tesouro Nacional que caucionaram recursos transferidos para a conta do FUNAD; (Incluído
pela Lei nº 9.804, de 1999).
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IX – ao custeio das despesas relativas ao cumprimento das atribuições e às ações do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF, no combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens,
direitos e valores, previstos na Lei no 9.613, de 1998,
até o limite da disponibilidade da receita decorrente do
inciso VI do art. 2o. (Incluído pela Lei nº 9.804, de 1999).
Parágrafo único. Observado o limite de quarenta
por cento, e mediante convênios, serão destinados à
Polícia Federal e às Polícias dos Estados e do Distrito
Federal, responsáveis pela apreensão a que se refere
o art. 4o, no mínimo vinte por cento dos recursos provenientes da alienação dos respectivos bens. (Redação
dada pela Lei nº 9.804, de 1999).
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Assuntos Sociais, 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) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 14, de 2011-CN
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(nº 700-GP/TCU/2011, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71
da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas da União, referente ao 1º trimestre
do exercício de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 1º-6-2011
até 6/6 – prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 21/6 – prazo para apresentação de relatório;
até 29/6 – prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 6/7 – 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 2 de junho do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso recebido:

100
20420 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101
Quinta-feira 2

20421

102
20422 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103
Quinta-feira 2

20423

104
20424 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105
Quinta-feira 2

20425

106
20426 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107
Quinta-feira 2

20427

108
20428 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109
Quinta-feira 2

20429

110
20430 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111
Quinta-feira 2

20431

112
20432 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113
Quinta-feira 2

20433

114
20434 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115
Quinta-feira 2

20435

116
20436 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117
Quinta-feira 2

20437

118
20438 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119
Quinta-feira 2

20439

120
20440 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121
Quinta-feira 2

20441

122
20442 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123
Quinta-feira 2

20443

124
20444 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125
Quinta-feira 2

20445

126
20446 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127
Quinta-feira 2

20447

128
20448 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129
Quinta-feira 2

20449

130
20450 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131
Quinta-feira 2

20451

132
20452 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133
Quinta-feira 2

20453

134
20454 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135
Quinta-feira 2

20455

136
20456 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137
Quinta-feira 2

20457

138
20458 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139
Quinta-feira 2

20459

140
20460 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141
Quinta-feira 2

20461

142
20462 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143
Quinta-feira 2

20463

144
20464 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145
Quinta-feira 2

20465

146
20466 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147
Quinta-feira 2

20467

148
20468 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149
Quinta-feira 2

20469

150
20470 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151
Quinta-feira 2

20471

152
20472 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153
Quinta-feira 2

20473

154
20474 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155
Quinta-feira 2

20475

156
20476 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157
Quinta-feira 2

20477

158
20478 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159
Quinta-feira 2

20479

160
20480 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161
Quinta-feira 2

20481

162
20482 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163
Quinta-feira 2

20483

164
20484 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165
Quinta-feira 2

20485

166
20486 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167
Quinta-feira 2

20487

168
20488 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169
Quinta-feira 2

20489

170
20490 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171
Quinta-feira 2

20491

172
20492 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173
Quinta-feira 2

20493

174
20494 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175
Quinta-feira 2

20495

176
20496 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177
Quinta-feira 2

20497

178
20498 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179
Quinta-feira 2

20499

180
20500 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181
Quinta-feira 2

20501

182
20502 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183
Quinta-feira 2

20503

184
20504 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco Central do Brasil o Aviso nº 15, de 2011-CN (nº
57/2011-BCB, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 114 da Lei nº 12.309, de
9 de agosto de 2010, as Demonstrações Financeiras
do Banco Central referentes ao 1º 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: 1º-6-2011
até 06/6 – prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;

185
Quinta-feira 2

20505

até 21/6 – prazo para apresentação de relatório;
até 29/6 – prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 06/7 – 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 2 de junho do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:

186
20506 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187
Quinta-feira 2

20507

188
20508 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189
Quinta-feira 2

20509

190
20510 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

191

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República, nos termos do art.
126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, a Mensagem nº 39, de 2011-CN (Mensagem nº 167/2011,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
o relatório de avaliação do cumprimento da meta de
superávit primário, referente ao primeiro quadrimestre
de 2011”.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 1º-6-2011
até 06/6 – prazo para publicação e distribuição
dos avulsos da matéria;

Quinta-feira 2

20511

até 21/6 – prazo para apresentação de relatório;
até 29/6 – prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 06/7 – 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 2 de junho 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 mensagem:

192
20512 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193
Quinta-feira 2

20513

194
20514 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195
Quinta-feira 2

20515

196
20516 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197
Quinta-feira 2

20517

198
20518 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199
Quinta-feira 2

20519

200
20520 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201
Quinta-feira 2

20521

202
20522 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203
Quinta-feira 2

20523

204
20524 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205
Quinta-feira 2

20525

206
20526 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207
Quinta-feira 2

20527

208
20528 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209
Quinta-feira 2

20529

210
20530 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211
Quinta-feira 2

20531

212
20532 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213
Quinta-feira 2

20533

214
20534 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215
Quinta-feira 2

20535

216
20536 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217
Quinta-feira 2

20537

218
20538 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219
Quinta-feira 2

20539

220
20540 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221
Quinta-feira 2

20541

222
20542 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223
Quinta-feira 2

20543

224
20544 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225
Quinta-feira 2

20545

226
20546 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227
Quinta-feira 2

20547

228
20548 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229
Quinta-feira 2

20549

230
20550 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 136, de
2011 (nº 2.845/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Privilégios e Imunida-

231
Quinta-feira 2

20551

des do Tribunal Penal Internacional, celebrado durante
a Primeira Assembleia de Estados Partes no Estatuto
de Roma, realizada em Nova Iorque, entre os dias 3
e 10 de setembro de 2002.
É o seguinte o Projeto:

232
20552 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233
Quinta-feira 2

20553

234
20554 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235
Quinta-feira 2

20555

236
20556 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237
Quinta-feira 2

20557

238
20558 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239
Quinta-feira 2

20559

240
20560 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241
Quinta-feira 2

20561

242
20562 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243
Quinta-feira 2

20563

244
20564 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 136,
de 2011, vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2011
(nº 4.567/2008, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
que altera a organização judiciária do Distrito Federal
e dos Territórios, estabelecida pela Lei nº 11.697, de
13 de junho de 2008.
É o seguinte o Projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2011,
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de
2011 (nº 1.876/1999, na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros Deputados), que dispõe
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sobre a proteção da vegetação nativa, altera as Leis
nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011,
vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Agricultura e Reforma Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 623-A, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplauso pelos 129 anos do Município de São Paulo de Olivença, no Amazonas, que
ocorre no dia 31 de maio, bem como seja transmitida ao
Prefeito do Município, senhor Raimundo Nonato Souza
Martins e aos seus cidadãos a referida congratulação,
no endereço Rua Getúlio Vargas, 1556, Centro, São
Paulo de Olivença, CEP 69600-000.
Justiﬁcação
São Paulo de Olivença foi, originalmente, uma
grande aldeia dos índios cambebas, também conhecidos como cabeças chatas, por costumarem achatar
as cabeças das crianças. Nesta região, em 1689 o
espanhol Samuel Fritz fundou a Missão de São Paulo
dos Apóstolos. A catequese espanhola na Amazônia
vinha preocupando o governo português que, em
1691, determinou sua extinção, sem obter resultados práticos.
Em 1708, o governador da Província do Grão-Pará enviou tropa, sob o comando do Capitão Inácio
Correia de Oliveira, com o objetivo de evacuar as aldeias controladas pelo padre espanhol João Batista
Lana. Este ﬁngiu retirar-se, mas na verdade seguiu para
Quito, onde obteve força armada, com a qual desceu
os rios Maron e Solimões e investiu sobre as aldeias,
aprisionando o capitão e muitos soldados.
Esse fato determinou a chegada de novas expedições portuguesas, sob o comando de José Antunes Fonseca, que vingou a derrota da anterior e
libertou os prisioneiros. Com a mudança de domínio, a missão passou a ser chamada São Paulo dos
Cambebas.
Em 1759, o distrito foi criado com a denominação de São Paulo de Olivença. Em 1817 foi elevado
à categoria de vila com a denominação de Olivença.
Em 1833, perdeu a categoria de vila, sendo reduzido
à freguesia com a denominação de Javari, sendo anexado ao Município de Tefé.
Elevado à categoria de vila com a denominação
de São Paulo de Olivença, pela Lei Provincial n° 599,
de 31-5-1882, desmembrada do Município de Tefé,
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sede no atual Distrito de São Paulo de Olivença, constituído do distrito sede.
Atualmente, o município tem pouco mais de 31
mil habitantes.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO N° 623-B, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, voto de congratulações aos
Prefeitos e Secretários de Educação dos municípios
cearenses de Graça, Potengi e Crateús, bem como aos
Diretores, membros do corpo funcional e estudantes
das escolas Grupo Escolar Manoel Francisco Rodrigues Lima, Grupo Padre Raimundo Nonato Rodrigues,
Grupo Vicente Alves de Sousa e Grupo Vicente Alves
de Sousa da localidade de Sitio Verde (Graça/CE); Escola José Edvaldo de Sousa e Escola Luiza Mendes
Rodrigues (Potengi/CE); e Escola de Cidadania Santana Rosa (Crateús/CE), pelos excelentes resultados
obtidos no Programa de Alfabetização na Idade Certa
(PAIC), no qual as citadas escolas alcançaram a nota
máxima no ano de 2010.
Justiﬁcação
No último dia 25 de maio, foram divulgados, com a
participação do Governador Cid Gomes, da Secretária
de Educação do Ceará, Izolda Cela, e do Ministro da
Educação, Fernando Haddad, entre outras autoridades,
os resultados do quarto ciclo de avaliação do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), referentes ao
ano de 2010. Instituído pelo Governo do Estado em
2007, o PAIC tem se revelado um eﬁciente instrumento
para promover o desenvolvimento da educação básica no Ceará, oferecendo assessoria técnica gratuita
aos municípios para modiﬁcar os seus indicadores de
aprendizagem.
Nos seus quatro anos de existência, o Programa tem alcançado pleno sucesso em seu objetivo de
acelerar o avanço da educação no Estado, e já pode
exibir expressivos resultados. Apenas como ilustração,
o ciclo de avaliação 2010 mostra grande melhora no
índice de alfabetização dos alunos matriculados na
rede pública estadual até os sete anos de idade, com
95,5% dos municípios apresentando média satisfatória, pelos parâmetros do Programa. Análise comparativa dos dois últimos resultados revela um aumento
da média global de proﬁciência no Estado, de 142,5
pontos em 2009 para 162 pontos em 2010. Devido ao
sucesso alcançado, o Governo do Estado já anunciou
a expansão do PAIC, visando estender suas ações até
o 5º ano do ensino fundamental nas escolas públicas
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dos 182 municípios cearenses (atualmente, o Programa atua no 1º e no 2º anos).
Ao todo, 124.902 alunos de 4.881 instituições
públicas foram testados, ao ﬁnal do ano letivo, pelo
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE-ALFA). Os testes medem
habilidades de leitura das crianças, e indicam que
71% dos alunos estão alfabetizados ao ﬁm do 2º ano
do ensino fundamental. Na primeira edição, em 2007,
eram 40%. Os não alfabetizados caíram de 33%, em
2007, para 7%, em 2010.
Na cerimônia de apresentação dos resultados, disse o Ministro Fernando Haddad: “Acompanho o PAIC há
algum tempo, e o Ceará serve de exemplo para o País
por implantar e superar os desaﬁos, com a utilização de
recursos e com muito mais uso de vontade. O Ceará é
exemplo na educação básica, proﬁssional e superior.” E
complementou o Governador Cid Gomes: “Sei da boa
vontade das secretarias, prefeituras e professores em
fazer cumprir as metas a que o programa se propõe.
Graças a cada um, o Ceará está na linha para ser um
dos estados com melhor desempenho do País.”
Ao propor este voto de congratulações, dirigido aos responsáveis pelas escolas que alcançaram
os melhores resultados (o que inclui, obviamente, os
seus estudantes), meu objetivo é incentivá-los a continuar nesse caminho, realçando seu exemplo para
todas as autoridades, escolas e estudantes do Ceará
e do Brasil. Se a educação é um dos caminhos mais
importantes para a superação das desigualdades que
ainda envergonham a sociedade brasileira, devemos
lembrar que os caminhos se fazem com os passos dos
caminhantes, ou seja, de cada um de nós.
Sala das sessões, 2011. – Senador Inácio Arruda
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 623-C, DE 2011
REQUEIRO, nos termos do art. 50, parágrafo
2º, da Constituição da República e do art. 216, caput
e inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitadas do Senhor Ministro de Estado
da Saúde as seguintes informações:
1) Atualmente, em cada região do Brasil,
quantas pessoas, vítimas de obesidade, esperam por cirurgias bariátricas nos hospitais
da rede do Sistema Único de Saúde (SUS)?
2) Qual é o tempo médio dessa espera, e
qual é a defasagem entre o número de pesso-
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as que aguardam o procedimento e o número
de cirurgias realizadas naqueles hospitais, em
cada região do Brasil?
3) Nos últimos três anos (2008, 2009 e
2010), em cada uma das regiões do Brasil,
quantas equipes multidisciplinares, formadas por
cirurgiões, nutricionistas, psicólogos e ﬁsioterapeutas, foram capacitadas, nos hospitais da rede
SUS, para a realização de cirurgias bariátricas
e o acompanhamento pré e pós-operatório de
pacientes portadores de obesidade?
4) No mesmo período, em cada uma das
regiões do Brasil, quantos centros cirúrgicos
foram credenciados para a realização de cirurgias bariátricas nesses hospitais?
5) Quantas dessas cirurgias são atualmente realizadas na modalidade chamada de
videolaparoscópica em cada região do Brasil?
Justiﬁcação
Somente no meu estado do Ceará, as autoridades da Saúde calculam existirem 150 mil indivíduos
na condição de obesos. Lá, também, segundo dados
transmitidos pelo dr. Paulo Marcos Lopes, cirurgião-geral, o Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza,
realiza duas cirurgias bariátricas por mês, embora o
número de pacientes na ﬁla de espera pelo procedimento em todo o estado seja em torno de 800.
Ainda de acordo com esse médico, tal operação
é incomparavelmente mais eﬁcaz que o tratamento
de uma doença cujos pacientes apresentam doenças
graves como a hipertensão arterial e o diabetes. O dr.
Lopes acrescenta que, hoje em dia, a modalidade de
cirurgia bariátrica com videolaparoscopia é a mais moderna e segura, estando orçada em R$ 20 mil.
Hoje, em razão da baixa capacidade de atendimento dos hospitais da rede do SUS, a espera pode
demorar até 12 anos. Por isso, muitos pacientes desistem e correm perigo convivendo com problemas
graves para a sua saúde.
No Ceará, há dois outros hospitais do SUS que
poderiam realizar essas cirurgias e atenuar esse déﬁcit, mas faltam equipes multidiciplinares capacitadas
e materiais para tanto.
Por meio do presente Requerimento de Informação, pretendo obter dados que permitam compor um
diagnóstico dessa situação em todo o país e, assim,
subsidiar propostas voltadas para a sua superação a
curto e médio prazos.
Espero, por isso, contar com o apoio dos ilustres
pares para a aprovação da presente proposição.
Senador Eunício Oliveira, (PMDB – CE).
(À Mesa, para decisão)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
Mesa para decisão.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela
ordem, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Poderia V. Exª me inscrever
como primeiro orador para uma comunicação inadiável?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, primeiro orador para uma comunicação inadiável, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Paulo Paim, primeiro
orador inscrito, pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero, na tribuna, no dia
de hoje, primeiro, dizer que recebi hoje, pela manhã,
uma delegação de especialistas da área da educação,
representantes da Aoergs, Associação dos Orientadores do Rio Grande do Sul, e da Assergs, Associação
de Supervisores de Educação do Rio Grande do Sul.
O pleito dos professores foi um pleito eu até diria
singelo e humilde. Esses professores, que são especialistas em educação, querem apenas ter os mesmos
direitos que aqueles que não são especialistas possuem. Eles me explicavam que eles são penalizados
pela legislação, em matéria da aposentadoria especial,
porque se especializaram, são aqueles que orientam
os outros professores. Concordei com eles e me comprometi a apresentar uma PEC que vai alterar o § 5º
do art. 40. da nossa Constituição.
Farei essa emenda para assegurar aos professores especialistas em educação o mesmo direito à
aposentadoria especial que têm aqueles que não são
especialistas na área de educação. Acho que é um direito justo de quem não é especialista, mas também
de quem é especialista.
Também ouvindo esses professores me comprometi a trabalhar em um outro projeto que visa à regulamentação da produção de supervisor educacional.
Segundo eles, é um tema que vêm debatendo há
mais de dez anos. Apresentaram um projeto no governo passado, no Governo presente, e infelizmente os
projetos não andaram. Vou trabalhar também nessa
questão porque não dá para entrar numa de dizer que
não temos que regulamentar a proﬁssão. Algumas não
têm, mas outras têm que ser regulamentadas.
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Eles me lembravam que, na época em que foi
aprovada a regulamentação do enólogo, participei desse debate com o Senador Zambiasi, aprovamos junto
com Zambiasi e foi sancionada. Depois, tivemos outros
projetos que regulamentam também proﬁssões, que
foram aprovados e sancionados. Por que, então, não
regulamentar a proﬁssão dessa área da educação?
Recebi da mão deles um livro muito bonito, chamado Sedução D’Alma, de autoria das escritoras Angelita Brazil e Lilian Zieger, que fala da luta das mulheres. Eu, que gosto muito de poesia, Senador João
Pedro, Senador Suplicy, Senadora Marta, e até escrevi
algumas em alguns livros, achei tão bonita uma poesia
que vou ler parte dela aqui.
Escrevem elas:
O mundo está, cada vez mais e mais,
ausente de si mesmo.
Os seres humanos vêm se perdendo
nesse emaranhado de gritos, dores, violência, corrupção.
Somos fantoches, caminhando entre latas
de lixo e sofrimentos. Vemos homens e mulheres pedintes nas calçadas, [ali está] a fome
e a dor impregnadas nos corpos e olhares.
[Aí dizem:] Perguntamo-nos: Deus, onde
estás nesses momentos de silêncio da esperança?
Enﬁm, é um belo poema, Sra. Presidenta, que
vou deixar registrado aqui, nos Anais da Casa.
Quero também aproveitar o momento porque
estive hoje reunido com os vigilantes, aqueles trabalhadores que dedicam a sua vida a proteger nossas
vidas, nossos ﬁlhos e o nosso patrimônio. Por incrível
que pareça, temos na Casa, que eu me lembre, um
projeto de minha autoria, outro da Senadora Serys
Slhessarenko, um também do ex-Senador Zambiasi e
outro da Senadora Vanessa Grazziotin. Sou autor de
um e fui Relator do outro, estou com a minha consciência muito tranquila, dei o parecer favorável, aprovei
em todas as comissões e aprovei aqui, no plenário,
está lá na Câmara dos Deputados. No outro, de minha
autoria, também tive o apoio de todos os Senadores
e Senadoras, aprovamos aqui, está lá na Câmara dos
Deputados.
Então, independente de ser Relator ou autor,
para mim, não importa, importa a justiça do pleito: os
vigilantes merecem, como aqueles outros policiais, os
trabalhadores de outros setores da nossa economia
e os proﬁssionais que atuam em áreas insalubres,
periculosas, como os metalúrgicos, por exemplo, de
onde eu vim. Nós temos direito à aposentadoria especial, pelo menos em tese, embora estejam criando
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inúmeros obstáculos para jogar todo mundo no fator
previdenciário.
Todo mundo sabe que eu sou... Eu gosto de dizer
isso, porque venho travando essa batalha há dez anos
– há dez anos, nada; há treze anos –; há treze anos
venho travando essa batalha e haverei de eliminar o
fato previdenciário.
Vamos ter uma conversa amanhã, outra vez,
com o Ministro Garibaldi. Já estive conversando com
a Presidenta Dilma, já estive com Gilberto Carvalho.
Todos deram um sinal verde na construção de um entendimento para acabar com esse fator previdenciário.
Mas por que diﬁcultam a possibilidade de o trabalhador que atua em área insalubre, periculosa ou
penosa aposentar-se pela especial? Porque, na especial, ele não pega o fator. E ainda bem que não pega!
Quem se aposenta pela especial não é atingido pelo
fator. E o fator, todo mundo sabe, corta pela metade o
salário do trabalhador no ato da aposentadoria.
Quero aqui reaﬁrmar a minha posição. Os vigilantes têm direito, no meu entendimento, por decisão
já de instâncias do Judiciário. E eu quero consagrar a
lei, o direito à aposentadoria especial e ao adicional de
30% na sua remuneração, e não sobre o salário mínimo, que é o adicional de periculosidade, até porque o
próprio Supremo já decidiu que não há mais esta de
incidir adicional sobre o salário mínimo, porque isso
fere a Constituição, que proíbe o vínculo de qualquer
outra legislação ao salário mínimo. É sobre o total da
remuneração.
Entendo que esses trabalhadores estão na expectativa grande. Espero, enﬁm, que as duas Casas
aprovem o projeto para ir à sanção.
Quero também dizer que ﬁquei feliz com a decisão
da Câmara. Aprovamos aqui o adicional de periculosidade e aposentadoria para o trabalhador eletricitário, e
a Câmara aprovou, na semana passada, esse nosso
projeto, que agora vai para a sanção.
Por ﬁm, ainda quero dar meus cumprimentos à
Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que, entre
tantas matérias que aprovou hoje pela manhã, aprovou
dois projetos de nossa autoria. Um deles acaba com
aquela famigerada ideia dos gênios que aparecem de
vez em quando na burocracia dos nossos governos,
independentemente de qual seja o governo. Inventaram
a tal de alta programada. O que é alta programada?
O cidadão ﬁca doente ou se acidenta, vai ao perito, que diz: “Você vai ﬁcar três, quatro meses”. Sabe
quem dá alta? Não é mais o perito, quem dá alta é o
computador. O computador dá alta. “Sim, mas ninguém
me examinou, não teve médico, não teve nada”. “Não,
mas é assim mesmo”. É a alta programada. Basta a boa
vontade do perito ou a má vontade. Ele, no momento

JUNHO 2011
Junho de 2011

em que coloca o cidadão para que possa desfrutar
do benefício – e desfruta a mau gosto, porque foi um
acidente ou uma doença, mas ele faz jus ao benefício –, ele já programa o dia em que vai ter alta, sem
examiná-lo para ver se ele está apto ou não.
Então, o que acontece? O trabalhador vai para a
empresa, no ﬁm de três, quatro meses, e a empresa
diz: “Não, nessas condições aqui você não trabalha”. Aí
ele ﬁca entre a empresa e a Previdência, sem receber
salário. Se dali a três, quatro, cinco meses, enﬁm vem
o perito e diz para ele que está apto, ele ﬁcou sem receber todo esse período. E, se considerar que ele não
está em condição, ele ainda não recebe o atrasado.
De fato, não dá.
Felizmente, aprovamos, por unanimidade, esse
projeto.
E outro, para concluir, Sra. Presidenta, também
foi aprovado. É aquele que diz que o benefício no caso
de morte do titular do direito, seja homem ou mulher,
tem que ser concedido a partir da certidão do óbito, a
partir da morte. E não no momento em que a burocracia
termina para dizer que tem direito e se paga dali para
frente. Vai pagar a partir do fato originário, vai pagar a
partir do momento em que a pessoa faleceu, e a família
deixou de receber aquilo a que teria direito, que seria
a pensão o homem e também da mulher.
Os dois projetos foram aprovados, por unanimidade, na Comissão de Assuntos Sociais e deve ir à
Câmara dos Deputados.
Agradeço a todos os Senadores e Senadoras.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os comentários que ﬁz aqui sobre os temas de que tratei.
Obrigado, Senadora Marta Suplicy.
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, gostaria de registrar aqui no Plenário, a
visita no dia de hoje, das Especialistas em Educação,
representantes da AOERGS (Associação dos Orientadores Educacionais do RS) e ASSERS (Associação
dos Supervisores de Educação do RS).
O pleito das Professoras, Especialistas em Educação, direciona-se para duas proposições: a primeira
visa alterar a redação do parágrafo 5º, do Artigo 40 da
Constituição Federal, através da edição de uma Emenda
Constitucional (PEC), no que se refere à Aposentadoria
Especial dos Professores. Pois, na forma como está
redigido na Carta Constitucional e, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIn 3772, para deﬁnir quais
são as funções de magistério que ensejam aposenta-
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doria especial, ﬁcaram excluídos desta possibilidade
os “especialistas em educação”.
A segunda proposição é para a reapresentação
do Projeto de Lei que tramitou durante dez anos no
Congresso Nacional e foi aprovado nas duas Casas
Legislativas, mas foi vetado pelo Presidente da República. Trata-se da Regulamentação da Proﬁssão de
Supervisor Educacional.
Digo isso porque luto pela valorização proﬁssional desta categoria, no que diz respeito a melhores
salários, qualiﬁcação proﬁssional e amparo previdenciário.
Ambas as proposições serão trabalhadas por minha Assessoria Legislativa, em conjunto com a Consultoria Legislativa do Senado Federal.
Por ﬁm, registro também que fui presenteado com
dois livros, de autoria dos Professores: “Armazém de
Idéias” e “Mulher Mistério e Sedução”.
Esse último contém um poema chamado “Sedução D’alma”, de autoria de Angelita Brazil e Lilian
Zieger e eu gostaria de lê-lo para vocês:
O mundo está, cada vez mais e mais,
ausente de si mesmo. Os seres humanos vêm
se perdendo nesse emaranhado de gritos, dores, violência, corrupção...Somos fantoches,
caminhando entre latas de lixo e sofrimentos.
Vemos homens e mulheres pedintes nas calçadas, a fome e a dor impregnadas nos corpos
e olhares. O cinzento do CEI, penetrando nas
entranhas da vida.
Perguntamo-nos: Deus, onde estás nesses momentos de silêncio da esperança? Ficamos atônitos frente a tantas amarguras e falta
de sentido. Mas... O mistério se faz presente.
Marca sua existência na fé de um Amanhã
envolto em Luz e Coragem.
Precisamos crer. A crença é algo forte
e repleto de cores. Ela reluz e seduz. Seduz
almas e corpos para continuarem suas trilhas
e caminhos... A presença de Deus necessita
estar e ser parte de nós mesmos. Ele, somente
Ele, pode seduzir as almas para Seu Ministério e Sua Força.
As mulheres têm um sentido forte de
viver: exercer sua maternidade. Não falamos
da maternidade apenas em relação a ﬁlhos
biológicos! Somos mães que geram energia,
que alimentam, que envolvem com carinho e
esperança seus parceiros de estrada.
Hoje, estamos seduzidas e misteriosas.
Exalando poesia e desejos. Em verso e prosa,
colocamos nossos sonhos e amanhãs. Vem
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conosco! Deixa-te seduzir. Tua alma necessita
de Luz e Fé. Ele estará contigo!
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Será atendido na forma do Regimento o
Senador Paim, o qual parabenizo pela aprovação dos
dois projetos.
Pois não, Senador Paulo Davim
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, peço para me inscrever no horário de lideranças.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, é o primeiro inscrito pela liderança
do seu partido.
Com a palavra o Senador João Pedro, para comunicação inadiável, e, em seguida, terá a palavra o
Senador Eduardo Suplicy, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, trago a
esta sessão do Senado, primeiro, as preocupações
dos trabalhadores, dos Parlamentares do meu Estado,
o Amazonas, com a Medida Provisória nº 534, publicada, editada na segunda-feira passada e que deixou
os amazonenses extremamente preocupados. Qual a
preocupação, Senador Paim, com a edição da Medida Provisória nº 534? É justamente a implantação da
indústria dos tablets no Brasil.
Nós precisamos regulamentar a feitura dos tablets no Brasil sem prejudicar a produção, a política
industrial da Zona Franca de Manaus, que vem desde o ﬁnal da década de 60, um projeto consolidado,
que agrega milhares de empregos. É bom registrar
aqui, Srª Presidente, que a Zona Franca de Manaus,
hoje, emprega diretamente 117 mil trabalhadores e,
de forma indireta, em torno de 600 mil pessoas, com
um faturamento, no último ano, em torno de US$34
bilhões.
Sra. Presidenta, nós não queremos de forma alguma impedir a entrada desse segmento tão importante
e inovador, que é a indústria dos tablets no Brasil, mas
é fundamental que o Congresso – a medida provisória
já chegou à Câmara dos Deputados – observe essa
cadeia produtiva da Zona Franca de Manaus e que
cheguem os tablets, mas não podemos e não devemos
desorganizar, provocar desemprego aos milhares de
trabalhadores amazonenses, brasileiros que estão lá
em Manaus na indústria dos eletroeletrônicos.
No dia de hoje e, evidentemente, a bancada do
Amazonas – Deputados e Senadores –, desde a semana passada, estamos nos articulando para garantir
os empregos da Zona Franca de Manaus e fazer com
que os tablets cheguem ao Brasil sem nenhum trans-
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torno, respeitando as diferenças regionais, e nós queremos fabricar os tablets na Zona Franca de Manaus.
Queremos fabricá-los em Manaus.
Na conversa da bancada do Partido dos Trabalhadores com a Presidenta Dilma, na última quinta-feira, tive a oportunidade de conversar em torno de
dez minutos com a nossa Presidenta sobre os tablets,
mas sobre a Zona Franca de Manaus, os empregos
de Manaus.
A Presidenta foi peremptória em dizer que os
tablets chegam ao Brasil e não haverá – essas foram
palavras da nossa Presidenta, que tem um olhar nacional, que tem uma responsabilidade com o Brasil e que
tem uma responsabilidade muito particular com essa
região especial do Brasil, que é a Amazônia.
É importante que o Congresso, que esta Casa
olhe de forma diferenciada para a geração de emprego
e de renda na Amazônia, em Manaus. Fizemos uma
agenda e, daqui a pouco, estaremos a bancada do
Amazonas com a presença do Governador Omar Aziz,
discutindo a Medida Provisória nº 534 com o Ministro
Aloizio Mercadante.
Discutimos, pela manhã, com o Ministro...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para terminar, Senador, por favor.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Estivemos, pela manhã, com o Ministro Fernando Pimentel.
Discutimos, e o Ministro foi receptivo com as nossas
opiniões. Vai discutir os tablets no Brasil, mas não haverá desemprego na Zona Franca de Manaus. Está
pronto a discutir não só o PPB, que trata da matéria
dos tablets, mas também a medida provisória e como
podemos garantir, melhorar a medida provisória no
sentido de respeitar a história da cadeia produtiva da
Zona Franca de Manaus, o meio ambiente, a ﬂoresta,
a geopolítica do Brasil para as nossas regiões.
Sra. Presidenta, esse é o registro e a minha conﬁança de que vamos manter a geração de emprego
na Zona Franca de Manaus.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Mário Couto
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Inscreva-me para
falar pela liderança da oposição, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
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Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
que chegou a tempo, e, depois, pela liderança, o Senador Paulo Davim.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sra. Presidenta.
Srªs e Srs. Senadores, nós acabamos de ouvir
desta tribuna, Presidente Marta, o Senador João Pedro
falar a respeito dos avanços importantes que o Brasil
tem conquistado na produção de bens de informática
no Brasil, o que decorre, em grande parte, da aprovação de leis de informática que garantem incentivo
ﬁscal para esse setor.
Ouvimos, principalmente, o Senador falar de um
assunto que tem trazido à tribuna aqui, do Senado Federal, assim como à da Câmara dos Deputados todos
os Parlamentares do Amazonas – e não só do Amazonas, mas de outros Estados, que, com muita diﬁculdade, conseguiram atrair e instalar um polo de produção
e de desenvolvimento em informática.
Srªs e Srs. Senadores, nós temos no Brasil – e
não me canso de dizer aqui – um regime tributário que
prevê uma exceção, que o Senador Mário Couto, do
vizinho Estado do Pará, sabe. A exceção chama-se
Zona Franca de Manaus, um polo de produção. Muita
gente no Brasil pensa que a Zona Franca é um grande
comércio. Isso acabou há muito tempo, desde que o
mercado brasileiro se abriu para produtos importados.
A Zona Franca hoje é um polo de produção, principalmente dos setores de duas rodas, eletroeletrônicos,
termoplástico, metalúrgico e também bens de informática. É um parque de produção incentivado.
Ou seja, para superar as diﬁculdades de distância, de falta de infraestrutura, o governo, lá atrás, há
mais de 45 anos, criou e instalou a Zona Franca de
Manaus. Até há alguns anos, Srª Presidente, nós tínhamos no polo de informática um dos principais setores
de atuação na Zona Franca de Manaus – e eu aqui
tenho alguns dados.
Até o ano de 2000, portanto num período de dez
anos, algumas modiﬁcações e transformações se operaram na Zona Franca de Manaus.
Senador Paim, V. Exª é do Rio Grande do Sul, que
também tem um dos importantes polos e inicia uma
importante atividade de desenvolvimento no setor de
informática, e ao seu lado temos o Senador Suplicy assim como a Senadora Marta Suplicy, que são do Estado
de São Paulo... Creiam, Senadores de São Paulo, nós
não estamos falando contra São Paulo. Nós estamos
querendo que o Brasil tenha condição de desenvolvimento mais igualitário, porque justiça social não se faz
sem que haja justiça regional também, com equidade
no desenvolvimento de todas as regiões.
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Mas, no ano de 2000, o polo de informática, que
em anos anteriores já representou 22% do percentual
de faturamento do polo industrial de Manaus, era de
17%. Agora, no ano de 2010, ano passado, esse polo
passou a representar apenas 9%, Senadora Marta
Suplicy, somente 9%.
A medida provisória que vamos votar hoje, a
Medida Provisória nº 517 – falei deste assunto ontem
da tribuna, mas repito hoje –, traz inúmeros assuntos,
mas um dos assuntos, nos seus art. 18 e 19, trata do
incentivo, Senador Taques, para os modems, que é
um produto do setor de informática que interliga a Internet a tudo o mais.
Estão instaladas na Zona Franca de Manaus cinco indústrias que fabricam modem: a Technicolor do
Brasil, a Evadin, a Foxconn, que vai produzir tablets,
produz modem lá na Zona Franca – Senador João Pedro, V. Exª sabe disso –, a Amazon e a Teikon, além
da Thomson.
Com a Medida Provisória nº 517, eu não sei por
quanto tempo essas indústrias continuarão instaladas
no Estado do Amazonas. Sabem por quê? Porque o
incentivo que elas passam a receber não é mais só na
Zona Franca de Manaus; é no Brasil inteiro, o que tira
do Amazonas a competitividade, Senador João Pedro,
e V. Exª falou disso há pouco.
Nós não queremos ter a exclusividade de nada,
mas nós queremos também ser competitivos. Nós
queremos que uma indústria chegue aqui... E, infelizmente, a indústria não enxerga nomes; a indústria não
conhece, não entende nada de nome. A indústria só
conhece e entende número; nome não, número sim.
Elas só entendem número. Elas não sabem da importância e da necessidade que o Brasil tem de alcançar
um desenvolvimento mais igual, mais equitativo do que
nós temos hoje. Mas só vê números.
Então, é óbvio, se há uma lei que garante, por
exemplo, que uma indústria se instale em São Paulo
com incentivos ﬁscais de três X, é óbvio que ela vai a
São Paulo, é óbvio que ela vai ﬁcar em São Paulo, ao
lado do grande mercado consumidor.
Então, esse é o problema com os modems.
A de nº 535 é pior ainda. Nós estivemos hoje,
pela manhã, a Bancada inteira do Estado do Amazonas, toda a Bancada, três Senadores e todos os Deputados com o Governador Omar Aziz, para tratar com
o Ministro da Indústria e Comércio, Pimentel. Daqui a
alguns minutos, estaremos com o Ministro da Ciência
e Tecnologia, Ministro Mercadante, e o nosso pleito
é muito simples – e sei que esse não é o pleito só
do Amazonas; esse é o pleito do Rio Grande do Sul;
esse é o pleito da Bahia; esse é o pleito dos Estados
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que iniciaram uma política de atração para o polo de
informática no Brasil.
Fiquei muito feliz não apenas com o que a gente tem ouvido da Presidente Dilma, mas o Presidente
Lula foi responsável e, muito mais do que isso, muito
atencioso com a Zona Franca de Manaus, com a região Norte do País. Tenho certeza de que a Presidente
Dilma caminhará no mesmo sentido, não vai permitir
que nada seja aprovado, nada que tire competitividade e não apenas empregos, mas a possibilidade de
competição, a capacidade de competição de qualquer
uma das Unidades da Federação brasileira.
Então, ﬁquei feliz, porque, no dia de ontem, enquanto ela se reunia com os Governadores para tratar
da Copa, ela se dirigiu ao Governador Omar Aziz também, dizendo que não vai permitir que nada aconteça
contra a Zona Franca de Manaus.
Eu aqui falava dos polos. São Paulo, repito, hoje,
em 2011, alcança em torno de 70% do setor de informática no Brasil, mas, no ano de 2009, enquanto São
Paulo gerava 17.500 empregos no setor; o Paraná,
8.600 empregos; Minas Gerais quase 5.500; o Estado
do Amazonas passou a gerar somente 3 mil empregos
no setor de informática; o Rio Grande do Sul, 2.600
empregos, ou seja, a Lei de Informática, infelizmente,
vem concentrando.
Eu acho que, se é uma lei importante, ela precisa de um outro aspecto, ela precisa de um outro item
que permita que haja desconcentração no processo
produtivo.
Eu aqui lembro que, no passado, no governo anterior, o Ministro de Ciência e Tecnologia dizia, quando
perguntado por que os recursos de ciência e tecnologia
para a formação de doutores, aplicação em pesquisas
eram todos direcionados ao Sudeste, Senador Pedro
Taques, que seria desperdício de recursos jogar recursos para a formação de recursos humanos, para o
desenvolvimento de pesquisa de ciência e tecnologia
nas regiões Norte e Nordeste, seria como jogar dinheiro na lata do lixo.
Esse não é o pensamento de quem dirige uma
Nação de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que
tem realidades tão distintas, que parecemos diferentes países, mas somos uma única Nação, com uma
única língua,...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...com um povo que representa a mais bela
diversidade cultural, étnica, mas um povo unido de
norte a sul. E é isso exatamente que nós temos que
preservar.
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Se V. Exª me permite, Senadora Marta, para concluir, só quero registrar um outro assunto: ontem, o Plenário aprovou a criação, a formação de uma comissão
externa para acompanhar o problema da insegurança
no campo no Brasil, sobretudo na Amazônia.
Eu propus a formação dessa comissão, o Plenário
aprovou, o Presidente Sarney encaminhou a votação
e aprovamos. Espero que nós possamos, juntamente
com o Poder Executivo Federal, os governos dos Estados, ajudar para diminuir essa situação de insegurança
com a qual o campo volta a conviver.
Então, deveremos estar em breve – os três membros, os três Senadores, e se lá eu ﬁcar – fazendo não
apenas uma visita, não apenas ir às regiões nos Estados do Amazonas, Rondônia e Pará, mas discutir com
a população, sentir o sentimento que tem a população
que vive lá, porque é grave o assunto. É muito grave,
grave porque os agricultores mortos, os agricultores
assassinados – um casal, um outro agricultor no Estado
do Pará e um sindicalista agricultor no Estado do Amazonas – viviam em áreas de assentamento do Incra e
tinham uma produção pequena, agricultura familiar, e
morreram apenas porque lutavam contra a ação de grileiros, contra a ação daqueles criminosos que extraem
ilegalmente a madeira, as riquezas da nossa ﬂoresta,
à margem da lei, à margem da legalidade.
Então, acho que essa comissão deverá ir a essas regiões no ﬁnal de semana ou, o mais tardar, no
início da outra para se reunir com os trabalhadores e
os moradores do local para, assim, procurar ajudar na
resolução do problema.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra, o Senador Paulo Davim, pela Liderança de seu Partido.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estamos nos aproximando da Semana
do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente,
e eu ﬁz questão de ler, nesta tribuna, o Manifesto da
Terra, escrito pelo escritor, poeta e biólogo Iveraldo
Guimarães, escritor potiguar, no seu livro Os Veleiros
do Inﬁnito.
Passo à leitura:
Senhores Seres Humanos,
Hoje acordei aborrecida, com os olhos
lacrimejantes de tanta fumaça, a pele irritada,
certamente porque minha capa de ozônio está
furada e o meu ar tem mais ácido. Percorri com
estes olhos ardidos os lagos, rios e mares; e
os vi mais sujos. Depois chorei, devo confessar, chorei uma lágrima incontida para aliviar
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meu desgosto e desespero, quando notei que
meu vestido, aquele verde, estava rasgado. Eu
os culpo por boa parte desses transtornos e,
para alertá-los, vou até contar algumas passagens da minha vida, alguns fatos que presenciei para que vocês entendam como reajo às
agressões ou circunstâncias perigosas quando
delas sou vítima.
Nasci num turbilhão cósmico há quatro e meio bilhões de anos, e já um bilhão
de anos depois vi surgir sobre minha pele,
ainda de constituição aquosa, uma multidão
de células microscópicas as quais deram
origem a outras vidas que explodiram numa
profusão de vida.
Há uns setecentos milhões de anos surgiu o sexo que acelerou a evolução biológica.
Apareceram os vermes, as águas-vivas, os
crustáceos e os vertebrados. Todos aquáticos.
Algumas partes de minha epiderme secaram
e se povoaram de insetos. Mais vertebrados.
Começaram a chegar os mamíferos.
No torvelinho de minhas recordações,
lembro os continentes separando-se, o nascimento do Atlântico, o frio arrepiante provocando a gênese da Antártica. Ao longo dessas modiﬁcações estruturais que eu sofria
e da lenta passagem das eras geológicas,
ocorreram momentos de necessários ajustamentos nas engrenagens vitais, o que me
levou a exterminar muitos tipos de vida e criar
outros tantos.
Há 4,5 milhões de anos, por exemplo,
presenciei o momento em que vocês forem
criados. Levantaram-se do pó, desceram das
árvores e ﬁcaram de pé. Acompanhei, então,
sua evolução até os dias de hoje. Controlaram
o fogo, complicaram a linguagem (até hoje
falam demais), inventaram a agricultura e o
anzol. Disseminaram-se pelos continentes,
trabalharam a cerâmica, fundiram o cobre e
começaram a escrever.
Extasiei-me com seus estudos de Astronomia. Deleitei-me ouvindo Homero declamando a Odisseia e gostei das pregações de
Lao-Tsu, Confúcio, Buda e Zoroastro. Nesse
mesmo tempo, acompanhei a escrituração do
Velho Testamento em hebraico; ouvi Pitágoras dizer que tudo é número e que a natureza
é harmoniosa (achei lindo!); testemunhei as
ideias geniais e loucas de Platão, Aristóteles,
Eudóxio; vibrei com a geometria de Euclides;
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me extasiei com Aristarco de Samos quando
aﬁrmou que eu girava em torno do sol.
Confesso que não pude deixar de rir
quando ﬁzeram um piquenique bobo na lua
e começaram a jogar no espaço geringonças
eletrônicas, talvez pensando em deixar-me.
Não farão falta, podem crer. Como me fariam
falta se, apesar de todos os conhecimentos
que vocês vêm acumulando, enfeiam-me e
adoecem-me com as suas atitudes devastadoras? Aceito as réplicas quando acusam que
também poluo e degrado meu corpo com meus
vulcões, terremotos tempestades. É verdade.
Mas o faço dentro de limites estabelecidos
para a continuidade da vida, das suas próprias
vidas inclusive, coisa que vocês não sabem
nem respeitam sequer.
Sei que sua ciência é suﬁciente para
diminuir tanta ignorância, pobreza e miséria,
que contribuem de forma maciça para a minha deterioração; é suﬁciente para usar-me
criteriosamente rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas, se continuarem o seu uso para
prejudicar-me, ela não será suﬁciente para
evitar que eu os destrua...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para terminar, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) –
Mas, se continuarem o seu uso para prejudicar-me, ela não será suﬁciente para evitar que eu os destrua numa simples faxina doméstica. E se por acaso o
seu extermínio acontecer por suas próprias loucuras,
como numa global poluição radioativa, química ou biológica, eu me recomporei um dia sobre seus fosseis,
dando vida a outras vidas mais virtuosas.
Fiz questão, Sra. Presidente, de ler este Manifesto
da Terra, do escritor e biólogo potiguar Iveraldo Guimarães, comemorando a Semana do Meio Ambiente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
Eu gostaria de me inscrever para comunicação
inadiável que já está anotada em meu nome.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora. A senhora já está inscrita.
Será logo em seguida ao Senador Eduardo Suplicy,
depois o Senador Cristovam, depois o Senador Mario
Couto pela liderança.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, vou tratar do plano Brasil Sem Miséria e
os 70 anos de Bob Dylan.
A inclusão produtiva para brasileiros em situação
de extrema pobreza é o ponto central do plano Brasil
Sem Miséria, que será apresentado pela Presidenta
Dilma Rousseff amanhã.
Na formulação do plano, a Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, ressaltou que o
diálogo com os representantes patronais, assim como
com todos os movimentos sociais, de trabalhadores,
o povo da rua, etc., é fundamental para a promoção
de ações de inclusão produtiva voltadas à população extremamente pobre, mais de 16,2 milhões de
brasileiros.
De acordo com a secretária do plano Brasil Sem
Miséria, Ana Fonseca, o Governo Federal está reforçando o compromisso de promover geração de renda,
inclusão produtiva e acesso aos serviços públicos. Ana
Fonseca aﬁrma: “O plano não é uma obra fechada e
completa; está aberto a novas incorporações. Queremos ouvir os representantes dos movimentos sociais
e incorporar novas ideias [...] A ideia é promover uma
pactuação com Estados, Municípios e com o setor empresarial para gerar oportunidades e políticas públicas
adequadas para cada região do País.”
De acordo com levantamento feito pela revista
IstoÉ, a partir de dados do Ministério do Trabalho e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o avanço do emprego formal se deu com mais intensidade e
rapidez exatamente nos Municípios onde a população
é amplamente atendida pelo Programa Bolsa Família.
Nos oito anos do Governo Lula, a média do crescimento do número de carteiras de trabalho assinadas
no País ﬁcou em 53,6%. O percentual maior ocorreu
no Nordeste, com 64,8%, mais expressivo ainda nos
500 Municípios que concentram o benefício do Bolsa
Família.
O Programa Bolsa Família, que, em dezembro de
2003, atingia 3,5 milhões de famílias, hoje atinge mais
de 13 milhões de famílias, correspondendo a mais de
50 milhões de pessoas. Essa evolução fez com que,
de 2002 para cá, o coeﬁciente Gini, de desigualdade,
tenha diminuído da ordem de 0,59 para 0,53 em 2009,
que foi o último dado disponível pelo IBGE.
Em artigo publicado no jornal Valor Econômico
de sexta-feira passada, dia 27 de maio, dizia eu que,
quando leio sobre as mortes que ocorreram nas guerras do Vietnã, do Iraque, na repressão aos movimentos
pela democratização de muitas das nações árabes,
nos conﬂitos recorrentes nas fronteiras de Israel com
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a Palestina, nos episódios lamentáveis que ceifaram
as vidas de Chico Mendes, da Irmã Dorothy Stang e do
casal José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo – por se colocarem em defesa das ﬂorestas
–, das violências que irrompem nas áreas periféricas
de nossas metrópoles, vêm-me à mente os poemas
tão belos das canções de Bob Dylan, que completou
70 anos na terça-feira da semana passada, com destaque para a sua bela canção “Blowin’ in the Wind”,
composta em 1962.
Naquele momento, a Guerra do Vietnã se alastrava de forma absurda. Parecia que a humanidade,
inclusive os chefes de Estado das nações poderosas,
estava muito distante de ouvir as recomendações das
pessoas que chamavam a atenção para o absurdo das
guerras e de como seria melhor tentar resolver as grandes divergências entre as pessoas e as nações por meio
da não violência. Grandes exemplos e propugnadores
dessas diretrizes foram Leon Tolstoi, Mahatma Ghandi
e Martin Luther King Jr., o último sempre lembrado por
suas belas palavras de I Have a Dream – Eu Tenho
um Sonho –, pronunciadas em 28 de agosto de 1963,
ao conclamar pela aprovação de leis que garantiriam
igualdade de direitos humanos entre todos os povos,
bem como o direito de voto universal:
Este não é o tempo de nos darmos ao
luxo de nos acalmar ou de tomar a droga tranquilizadora do gradualismo... O verão abrasador
do legítimo descontentamento do negro não
passará até que haja um outono revigorante de
liberdade e igualdade... Não vamos satisfazer
nossa sede de liberdade bebendo do cálice
da amargura e do ódio. Precisamos sempre
conduzir nossa luta no plano alto da dignidade e da disciplina. Não podemos deixar nosso
protesto cívico degenerar em violência física.
Todas as vezes, e a cada vez, nós precisamos
alcançar as alturas majestosas de confrontar
a força física com a força da alma.
Martin Luther King Jr. foi um dos que forjaram
a consciência dos povos do mundo para que logo se
acabasse a prolongada e sofrida guerra do Vietnã.
Nas principais ruas e praças das maiores cidades, em
quase todos os países, multidões resolveram cantar,
muitas vezes lideradas por Bob Dylan, Joan Baez, o
grupo Peter, Paul e Marie e outros dos maiores cantores da língua inglesa:
Quantas estradas precisará o homem
caminhar até que você possa chamá-lo de
homem?
Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que possa descansar na areia?
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Quantas vezes as balas de canhão precisarão ser lançadas até que ﬁnalmente elas
sejam banidas para sempre?
Quantos anos precisará uma montanha
existir até que seja levada para o mar?
Quantos anos precisará um povo existir
[como o povo brasileiro, penso eu] até que ﬁnalmente possa alcançar a liberdade?
Quantas vezes precisará um homem virar a sua cabeça ﬁngindo que não está vendo
as coisas?
Quantas vezes precisará um homem
olhar para cima até que ﬁnalmente possa ver
o céu?
Quantos ouvidos precisará um homem
ter até que ﬁnalmente possa ouvir as pessoas chorarem?
Quantas mortes precisará haver até que
se perceba que pessoas demais já morreram?
A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento;
A resposta está sendo soprada pelo vento.
Quando, em 2002/2003, estava por ocorrer a intervenção militar no Iraque, em várias metrópoles do
mundo para, outra vez, cantarem aquela canção, em
apelo para que não ocorresse uma nova guerra.
Trata-se de uma questão de senso comum, que
está inteiramente ao nosso alcance realizar, mesmo com muito esforço e determinação. É claro que,
para alcançar as condições de podermos viver com
muito menor violência em nossa sociedade, para
que não haja mais a necessidade de guerras para
resolvermos os problemas fundamentais da humanidade, precisamos colocar em prática os instrumentos de políticas econômica e social que signiﬁquem
a aplicação dos princípios de justiça, tais como os
tão bem elaborados pelo ﬁlósofo John Rawls, em Os
Princípios de Justiça.
Desta maneira, poderíamos perceber um sentimento compartilhado de fraternidade, que efetivamente
seria percebido pela sociedade e que resultaria em um
grau de civilidade muito maior.
Assim, para criarmos uma sociedade civilizada
e justa, precisamos levar em conta valores que não
sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de
se levar a vantagem em tudo. É claro que todos queremos progredir e desejamos o progresso de nossos
entes queridos. Mas ensino aos meus ﬁlhos e estudantes que também devemos levar em conta os valores
da ética, da busca, da verdade, da fraternidade, da
solidariedade, da liberdade, da democracia. E quais
são os instrumentos consistentes com esses valores?
Por exemplo, a extensão das boas oportunidades de
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educação para todas as crianças, todos os jovens,
para os adultos que não tiveram boas oportunidades
quando criança. O bom atendimento de saúde pública a toda população. A realização da reforma agrária,
num país tão desigual em sua propriedade fundiária.
O estímulo às formas cooperativas de produção e à
participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. A expansão das oportunidades de microcrédito.
E a implantação de programas de inclusão social que
possam signiﬁcar maior grau de liberdade e dignidade
para todos os seres humanos.
Conforme a conclusão a que chegou um número
crescente de economistas e ﬁlósofos nos cincos continentes, como se observou no XIII Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, BIEN, realizado
na USP, em 2010, o instrumento que mais contribuiria
para essa ﬁnalidade é a instituição de uma Renda Básica de Cidadania, não importa a origem, a raça, a idade,
o sexo, a condição civil ou socioeconômica da pessoa.
Felizmente o Congresso Nacional aprovou e o Presidente Lula sancionou, em 2004, a Lei nº 10.835/2004,
que instituirá a Renda Básica de Cidadania, por etapas, a critério do Executivo, começando pelos mais
necessitados, como o faz o Bolsa Família, até que
um dia todos, inclusive os estrangeiros residentes no
Brasil há cinco anos ou mais no Brasil, terão direito a
uma renda, na medida do possível na medida do possível, suﬁciente para atender ás necessidades vitais
de cada um.
Amanhã, estarei no Palácio do Planalto para
congratular-me com a Presidenta Dilma Rousseff pelo
lançamento do Programa Brasil Sem Miséria. Essa luta
de resgatar a dignidade dos mais pobres, de trazer à
luz as desigualdades sociais e, assim fazendo, propiciar a inclusão social dos 16,2 milhões de brasileiros
que vivem abaixo da linha da pobreza é o primeiro
fundamento para o legado de desenvolvimento que
queremos deixar para as gerações futuras.
Nesse esforço, os órgãos do Estado têm um
papel inicial preponderante, mas o sucesso somente
será alcançado quando todos os membros da sociedade – empresários, acadêmicos, classe média
– se irmanarem com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais existentes no Brasil. Essa luta é
de todos nós.
No prosseguimento dos trabalhos, avalio que seria
ótimo se a Presidente Dilma Rousseff pudesse anunciar, já em novembro deste ano, quando está prevista
a nova vinda de Bob Dylan ao Brasil, a implantação
da Renda Básica de Cidadania, proposta para acontecer ainda dentro de sua gestão, até 2014, como, aliás,
prevê o seu Plano...
(Interrupção do som)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Fora do microfone.) – ...de Governo, aprovado, por
consenso, no IV Congresso Nacional do PT, em fevereiro de 2010.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para terminar, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Assim, com certeza, cantaremos com muito maior alegria e sentido: “A resposta está no vento”, “The answer
is blowing in the Wind”.
Sra. Presidenta Marta Suplicy, quero cumprimentá-la por algo não usual, mas nossos ﬁlhos foram convidados a cantar em 46 cidades norte-americanas e a gravar
três CDs. Cumprimento-a pelo feito de nossos ﬁlhos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sra. Presidente, é para solicitar
que dê início à Ordem do Dia, de acordo com o entendimento que tivemos com a Presidência, tendo como
primeiro item a Medida Provisória nº 517, da qual sou
Relator.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Solicitar também...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um momento, Senadora Gleisi.
Primeiro, vamos iniciar a Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está iniciada a

ORDEM DO DIA
Vamos iniciar com a discussão da Medida Provisória da qual o Senador Jucá é o Relator, mas tenho
aqui, na mesa, o requerimento da Senadora Gleisi
Hoffmann, pedindo preferência de votação.
Senadora, foi acordado que não será o primeiro,
mas, o segundo.
Então, damos início à Medida Provisória.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Em segundo lugar será a Medida Provisória nº 520.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim, combinado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Obrigada, Presidenta. Queria aproveitar, Sra. Presidenta, só para saudar...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Primeiro, nós...
Está em votação, então, o requerimento da Senadora Gleisi Hoffmann para que o seu Projeto de Lei
nº 14 seja votado em segundo.
É o seguinte o requerimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sra.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresento parecer
para a Medida Provisória nº 512...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Um momento, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item 2:
[PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13]
(Proveniente da Medida Provisória
nº 517, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2011, que dispõe
sobre a incidência do imposto sobre a renda
nas operações que especiﬁca; altera as Leis
nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, e uma
série mais de leis; 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de
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outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de 1998,
11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de
julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001,
11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180, de
23 de setembro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 2009,
11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249,
de 11 de junho de 2010, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de novembro
de 2001, e 12.058, 13 de outubro de 2009, e
o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de
1967; institui também o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas
Nucleares – Renuclear –; dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional
de Banda Larga; altera a legislação relativa à
isenção do Adicional ao Frete; para Renovação
da Marinha Mercante – AFRMM, dispõe sobre
a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e dá outras providências. (proveniente
da Medida Provisória nº 517, de 2010).
Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentadas à Medida Provisória nº 517 emendas.
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A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 25 de maio último, tendo como Relator o
Deputado João Carlos Bacelar.
O prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado, por igual período, pelo Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional nº 9, de 2011, e esgota-se no dia 1º de junho.
O Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2011,
proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010, foi
lido no Senado Federal no dia 26 de maio.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator-Revisor, para proferir parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 374, DE 2011–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresento parecer...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sra. Presidente
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ...
ao Projeto de Lei de Conversão nº 13,...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sra. Presidente, eu tinha pedido pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – ...
manifestando a posição da relatoria pela constitucionalidade e urgência da matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, depois do Senador Jucá apresentar
o seu parecer, o senhor terá a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Apresento o parecer pela constitucionalidade e urgência da matéria.
É uma matéria extremamente importante, que
trata de diversos assuntos tributários e assuntos que
dizem respeito à ação do Governo brasileiro, inclusive
o Programa Luz para Todos, com a renovação do RGR.
Portanto, o parecer é favorável quanto à constitucionalidade, à juridicidade e também quanto ao mérito,
Sra. Presidente.
O parecer é pela aprovação. Está dado o parecer.
Obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2011
De PLENÁRIO, sobre o Projeto de Lei
de Conversão n° 13, de 2011, relativo à Medida Provisória n° 517, de 30 de dezembro
de 2010, o qual dispõe sobre a incidência do
imposto sobre a renda nas operações que
especiﬁca; altera as Leis n°s 11.478, de 29
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de maio de 2007, 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
12.350, de 20 de dezembro de 2010, 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de
outubro de 1991, 9.648, de 27 de maio de
1998, 11.943, de 28 de maio de 2009, 9.808,
de 20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho
de 2001, 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
11.180, de 23 de setembro de 2005, 11.128,
de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de
2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150,
de 21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de
novembro de 2001, e 12.058, 13 de outubro
de 2009, e o Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de
Usinas Nucleares – RENUCLEAR; dispõe
sobre medidas tributárias relacionadas ao
Plano Nacional de Banda Larga; altera a
legislação relativa à isenção do Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM; dispõe sobre a extinção
do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e
dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF),
editou, em 30 de dezembro de 2010, a Medida Provisória (MPV) n° 517, que deu origem ao Projeto de Lei
de Conversão (PLV) n° 13, de 2011, ora apreciado,
A MPV, em sua redação original, continha vinte
e dois artigos versando sobre diversas matérias. Ela
veio acompanhada pela Exposição de Motivos (EM)
Interministerial n° 194/2010 – MF/MDIC/MC/MCT/MEC/
MME/MP, assinada pelos Ministros da Fazenda; do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; das
Comunicações; da Ciência e Tecnologia; da Educação;
de Minas e Energia; e do Planejamento, Orçamento
e Gestão, em que foram apresentadas as razões da
iniciativa. Na Comissão Mista (CM) prevista no caput
do art. 20 da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso
Nacional (CN) foram apresentadas 117 emendas à
proposição. Entretanto, as Emendas n°s 84, 85, 115
e 117 foram indeferidas liminarmente por versarem
sobre matéria estranha, com fundamento no art. 4°, §
4°, da citada Resolução n° 1/2002CN, c/c art. 125 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tudo
em conformidade com a decisão da Presidência daquela Casa proferida em resposta à Questão de Ordem n° 478/2009.
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Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados,
o PLV é composto de cinquenta e seis artigos.
Em seu art. 1°, o PLV reduz a zero a alíquota do
imposto sobre a renda (IR) incidente sobre rendimentos de títulos privados de longo prazo (prazo médio
superior a quatro anos), emitidos por empresas não
ﬁnanceiras (por exemplo: debêntures), quando pagos,
creditados, entregues ou remetidos a beneﬁciário residente ou domiciliado no exterior.
O art. 2° reduz a alíquota do IR sobre rendimentos
decorrentes de debêntures adquiridas de sociedades
de propósito especíﬁco destinadas a ﬁnanciar projetos
de infraestrutura ou de produção econômica intensiva
em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os rendimentos auferidos por pessoa física não serão tributados
(alíquota zero), e os obtidos por pessoa jurídica serão
tributados à alíquota de 15%. O art. 3º autoriza a constituição de fundos de investimentos para administrar
esses títulos e valores mobiliários, submetendo-os à
mesma alíquota reduzida de IR.
Pelo seu art. 4º, o PLV modiﬁca a Lei n° 11.478,
de 29 de maio de 2007, para ﬂexibilizar as regras de
funcionamento dos FIP-IE (Fundo de Investimento em
Participações em Infraestrutura). Além disso, institui o
Fundo de Investimento em Participação na Produção
Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação (FIP-PD&I), que observará as mesmas
regras dos FIP-IE.
O art. 5° deﬁne de forma mais clara a incidência
do IR sobre os rendimentos periódicos decorrentes
de aplicações ﬁxa.
O PLV (arts. 6° e 70) altera a Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas
– LSA), que dispõe sobre as sociedades por ações.
Também por seu art. 8°, objetiva viabilizar o desenvolvimento de um mercado de ﬁnanciamento privado de
longo prazo. Para tanto, são propostas medidas voltadas
ao incremento do mercado secundário de negociação
de debêntures e letras ﬁnanceiras. Além disso, passam
a ser autorizados registros mecanizados ou eletrônicos
dos livros das companhias abertas e a participação à
distância, em assembléia geral, de acionista. O PLV
também retira a exigência de os membros do conselho de administração serem acionistas da companhia
e acrescenta art. 289-A à LSA para permitir que as sociedades de menor porte publiquem de forma reduzida suas demonstrações ﬁnanceiras em jornais, desde
que a informação integral esteja disponível na internet.
O art. 9° altera o art. 12 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, para postergar, até o efetivo
recebimento do crédito pela instituição ﬁnanceira, a
incidência de IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre operações de ﬁnanciamento
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rural e de crédito concedido a pessoa física levadas a
prejuízo e posteriormente renegociadas.
O art. 10, por meio de alteração da Lei n° 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, autoriza que o estoque
de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) apurado por empresas
e cooperativas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal sejam ressarcidos em dinheiro ou
compensados com outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao
mesmo tempo, permite a compensação e o ressarcimento em dinheiro dos créditos presumidos, oriundos
da aquisição de soja e seus derivados por empresas
e cooperativas produtoras de mercadorias de origem
animal ou vegetal, que vierem a se acumular a cada
trimestre.
Os arts. 11 a 13 promovem ajustes no novo modelo de incidência de PIS/Pasep e Coﬁns sobre a cadeia de produção de carne suína e de aves, inclusive
rações, instituído pela citada Lei n° 12.350, de 2010.
O art. 11 do PLV altera o inciso IV do art. 54 com duplo
propósito: (i) incluir no modelo a carne de frango salgada, cujas vendas no mercado interno agora também
serão feitas com suspensão daquelas contribuições;
(ii) assegurar que as vendas de carnes e miúdos de
suínos e aves feitas por atacadistas ﬁquem sujeitas à
suspensão das mesmas contribuições.
O art. 12 do PLV altera o inciso II do § 5º do art. 35
da Lei nº 12.350, de 2010, para permitir que os esmagadores de soja e outras oleaginosas auﬁram créditos
de PIS/Pasep e Coﬁns nas vendas que efetuarem com
suspensão a frigoríﬁcos exportadores de carne suína e
de aves. O art. 13 do PLV corrige a redação do art. 57,
que faz cessar a anterior sistemática de concessão de
créditos presumidos na cadeia de produção de carnes
de suínos e de aves, inclusive rações.
Os arts. 14 a 17 instituem o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares (RENUCLEAR), para estimular a implantação de
obras de infraestrutura no setor de geração de energia
elétrica de origem nuclear, mediante suspensão até
31 de dezembro de 2015 da exigibilidade do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de
Importação (II) incidentes na aquisição de equipamentos novos e materiais de construção.
Visando aumentar o acesso à internet por banda larga no País, o art. 18 do PLV inclui o modem na
lista de produtos de informática com redução a zero
das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Coﬁns incidentes sobre a venda a varejo. A medida se
articula com o Plano Nacional de Banda Larga.
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No mesmo sentido, o art. 19 altera o § 7º do art.
4º da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991 (Lei de
Informática), ampliando o beneﬁcio de redução de IPI
para os bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria de bens de informática e automação,
conforme regulamento.
O art. 20 do PLV prorroga para 2035 a Reserva
Global de Reversão (RGR), que seria extinta em 2010.
O art. 21 autoriza a prorrogação, por um ano
(agora até 30 de dezembro de 2011), do prazo de entrada em funcionamento das fontes de geração (eólica, pequenas centrais hidroelétricas e biomassa) da
primeira etapa do PROINFA (Programa de Incentivos
às Fontes Alternativas de Energia).
O prazo de isenção do Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para
novos empreendimentos no Nordeste e na Amazônia
é prorrogado para 31 de dezembro de 2015 pelo art.
22 do PLV.
O PLV extingue, em seu art. 23, o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), de natureza autárquica, instituído pelo Decreto-Lei n° 2.288, de 23 de
julho de 1986.
O art. 24 altera a Lei n° 10.260, de 12 de julho de
2001, que regulamenta o funcionamento do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES),
para: (i) explicitar a cobrança de juros capitalizados
mensalmente nos empréstimos concedidos; (ii) exigir
a comprovação de idoneidade cadastral do estudante
e do seu ﬁador também na assinatura de termos aditivos; (iii) excluir do rol de garantias a autorização para
desconto em folha de pagamento.
O art. 25 do PLV também altera a Lei do Fies, para:
(i) explicitar competência ao Ministério da Educação
para regular o abatimento mensal de um por cento do
saldo devedor consolidado dos estudantes que exercerem as proﬁssões de professor da rede pública de
educação básica e de médico integrante de equipe de
saúde da família oﬁcialmente cadastrada; (ii) dispor que
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) terá prazo até o dia 31 de dezembro de 2011
para assumir o papel de agente operador dos contratos de ﬁnanciamento formalizados no âmbito do Fies
até o dia 14 de janeiro de 2010.
O art. 26 acrescenta § 3° ao art. 8° da Lei n°
11.096, de 13 de janeiro de 2005, que institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), para dispor que a isenção de tributos concedida pela norma à
instituição que aderir ao Programa será calculada na
proporção de ocupação efetiva das bolsas devidas.
Ainda no âmbito do Prouni, o art. 27 do PLV altera a redação do art. 11 da Lei n° 11.180, de 23 de
setembro de 2005, que institui o Projeto Escola de
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Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneﬁciários do Prouni e institui
o Programa de Educação Tutorial (PET). A nova norma dispõe que, ao invés de a bolsa-permanência ter
valor ﬁxo de R$300,00, como consta da redação atual,
ela será ﬁxada até o valor equivalente ao praticado na
política federal de concessão de bolsas de iniciação
cientíﬁca. Já o art. 28 altera o parágrafo único da Lei
n° 11.128, de 28 de junho de 2005, para estender
para 31 de dezembro de 2011 o prazo para que as
instituições que aderirem ao Prouni comprovem a sua
regularidade ﬁscal.
O art. 29 do PLV acrescenta os §§ 1° e 2° à Lei
nº 11.909, de 4 de março de 2009 (Lei do Gás Natural). As inserções enunciam que o agente enquadrado
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como titular do direito de realizar
transporte dutoviário de gás, concluído o processo
de chamada pública para contratação de capacidade,
poderá disponibilizar os estudos, projetos e licenciamentos do gasoduto para serem utilizados em licitação
de concessão, sendo-lhe assegurado o direito de ser
indenizado pelo licitante vencedor do valor previamente deﬁnido pela ANP. Ademais, o Ministério de Minas
e Energia poderá determinar a utilização de recursos
provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para cobrir a diferença dos custos de pagamento de tarifa de transporte e/ou de construção do
gasoduto, cuja capacidade seja superior à identiﬁcada
na chamada pública.
Os arts. 30 a 44 do PLV regulam a forma pela
qual será realizada a compensação de débitos perante
a Fazenda Pública Federal com créditos provenientes
de precatórios, na forma prevista nos §§ 9° e 10 do
art. 100 da Constituição Federal.
O art. 45 do PLV renova benefício consistente na
redução a zero da alíquota do IR na fonte incidente
nas operações de pagamento de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores
a ela destinados, celebrado por empresa de transporte
aéreo público regular, de passageiros ou de cargas,
com entidades domiciliadas no exterior. Atualmente, o
benefício ﬁscal alcança fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro de 2013, desde que o contrato de leasing tenha sido ﬁrmado até 31 de dezembro de 2011.
Pela proposta do PLV, a redução a zero da alíquota,
prevista no art. 16 da Lei n° 11.371, de 28 de novembro
de 2006, alcançará fatos geradores ocorridos até 31
de dezembro de 2016 e abarcará contratos de leasing
ﬁrmados até 31 de dezembro de 2013.
O art. 46 do PLV altera o parcelamento de débitos
administrados pelas autarquias e fundações públicas
federais e de débitos de qualquer natureza, tributários
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ou não tributários, com a Procuradoria-Geral Federal,
previsto no art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de junho
de 2010. Assim, (i) a possibilidade de opção pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento de débitos é
reaberta até 30 de junho de 2011; (ii) na hipótese de
depósitos ou garantias de instrumentos da dívida pública federal, exceto precatórios, já vinculados ao débito a ser pago ou parcelado, o órgão credor deverá
recebê-los, a título de dação em pagamento, pelo valor
por ele aceito como garantia ou, na sua ausência, pelo
valor reconhecido pelo mesmo órgão credor como representativo de valor real; (iii) as dívidas do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS) serão
consideradas instrumentos da dívida pública federal,
devendo ser recebidas pelo órgão credor como dação em pagamento. O art. 47 também altera a Lei nº
10.219, de 2010, para autorizar o Banco Central do
Brasil a utilizar os créditos perante o FCVS recebidos
em dação em pagamento no cômputo do resultado a
ser transferido semestralmente ao Tesouro Nacional.
O art. 48 do PLV acresce art. 3-A à Lei n° 10.150,
de 21 de dezembro de 2000, para dispor que, em caso
de transferência dos créditos perante o FCVS para
instituição que não seja titular de conta de reservas
bancárias, será exigida do cedente sua participação
como interveniente no contrato de novação.
O art. 49 desafeta parcialmente a Reserva Particular do Patrimônio Natural denominada Seringal Triunfo,
no Estado do Amapá, criada pela Portaria IBAMA n°
89-N, de 1° de julho de 1998.
Os arts. 50 a 52 do PLV tratam da incidência
da alíquota zero de PIS/Pasep e Coﬁns na cadeia de
suprimento do gás natural destinado às usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade
(PPT). O art. 50 altera o art. 1° da Lei n° 10.312, de 27
de fevereiro de 2001, para excluir do texto a remissão
a portaria interministerial que deﬁna o escopo da incidência. O próprio art. 50 propõe que a incidência da
alíquota zero se dê na saída da supridora do gás para a
distribuidora estadual e desta para a usina. Estabelece,
também, que a alíquota zero incidirá somente sobre a
parcela do gás entregue à usina, ainda que esta seja
obrigada, por força de cláusula contratual take or pay,
a pagar tarifa pelo gás que não utilizou.
O art. 51 enuncia que a pessoa jurídica que efetuar vendas de gás natural canalizado destinadas a
usinas termelétricas deverá manter registro dos atos
de inclusão, exclusão e suspensão dessas usinas no
PPT e estar em situação regular em relação a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. O art. 52 concede remissão
(perdão) dos débitos de responsabilidade da pessoa
jurídica supridora de gás e das Companhias Distribui-
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doras de gás estaduais, constituídos ou não, inscritos
ou não em Dívida Ativa da União, correspondentes à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Coﬁns incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de gás natural
canalizado, destinado à produção de energia elétrica
pelas usinas integrantes do PPT, relativamente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de março de 2002
e até a data anterior à publicação lei oriunda do PLV.
O art. 53 do PLV promove ajustes no novo modelo
de incidência de PIS/Pasep e Coﬁns sobre a cadeia de
produção de carne bovina, instituído pela Lei n° 12.058,
de 13 de outubro de 2009. Altera-se a redação do inciso II do caput e o inciso I do parágrafo único do art.
32 dessa Lei com duplo propósito: (i) incluir no modelo a carne bovina salgada, seca ou defumada, cujas
vendas no mercado interno agora também serão feitas
com suspensão daquelas contribuições; (ii) assegurar
que as vendas de carne bovina e subprodutos do boi
(exceto couros) feitas por atacadistas ﬁquem sujeitas
à suspensão das mesmas contribuições.
O art. 54 do PLV altera o art. 7° do Decreto-Lei
n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, para esclarecer
que. no cálculo do Imposto de Importação (II) incidente sobre a saída para o resto do Brasil de produto industrializado na Zona Franca de Manaus com Sumos
e material de embalagem importados, a alíquota que
serviu de base para a aplicação dos coeﬁcientes de
redução do II permanecerá aplicável, ainda que tenha
havido alteração na classiﬁcação ﬁscal dos produtos
beneﬁciados.
Finalmente, o art. 55 consubstancia a cláusula
de vigência e o art. 56 a revocatória. Segundo esses
últimos dispositivos, a lei oriunda do PLV entrará em
vigor na data de sua publicação, ﬁcando revogados:
(i) o art. 60 da Lei n° 6.404, de 1976; (ii) o § 5º do art.
1° e o inciso III do § 1° do art. 2º da Lei n° 11.478, de
2007; (iii) o inciso III do § 9° do art. 5º da Lei n° 10.260,
de 2001; e (iv) o artigo 16 da Lei n° 11.096, de 2005.
II – Análise
Consoante dispõe o art. 8° da mencionada Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada uma das Casas deverá examinar, antes
do mérito da Medida Provisória, o atendimento ou não
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, e sua adequação ﬁnanceira e orçamentária.
II.1 – Constitucionalidade, Adequação Financeira e
Orçamentária, Técnica Legislativa da MPV e do PLV
A teor do art. 62 da Constituição Federal, em
caso de relevância e urgência, o Presidente da República está legitimado a editar medida provisória, a
ser apreciada pelo Congresso Nacional. Cabe sempre
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observar que a urgência e a relevância são requisitos
de avaliação discricionária, de apreciação estritamente
política, permeada pelos critérios de oportunidade e
conveniência. A motivação da MPV n° 511, de 2010,
contida na EM Interministerial n° 194/2010 _ MF/MDIC/
MC/MCT/MEC/MME/MP, mormente no que se refere
às alterações tributárias, bem demonstra a sua urgência e relevância.
Importa consignar que a matéria contida na MPV
não está entre aquelas cuja veiculação por medida
provisória é vedada.
Quanto à constitucionalidade, frisamos que a
União é competente para legislar sobre imposto de
importação, imposto de renda, IPI, contribuições sociais, direito comercial, política de crédito, informática
e telecomunicações, atividades nucleares de qualquer natureza, a teor dos arts. 22, I, IV, VII, XXVI; 24,
I; 48, I; 149; 153, I, III e IV, e 195, I, b da Constituição
Federal (CF).
As matérias veiculadas nas proposições não estão no rol das competências exclusivas do Congresso
Nacional ou de qualquer de suas Casas, expresso nos
arts. 49, 51 e 52 da CF.
Em atendimento ao art. 14 da Lei Complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), o Poder Executivo explica, no item 26
da Exposição de Motivos, que o impacto das medidas
para o ano-calendário de 2011 deverá ser absorvido
pela estimativa de acréscimo de receita de dois bilhões
e oitocentos e três milhões de reais, advinda das alterações de alíquotas do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), incidente sobre as operações de câmbio realizadas por investidor estrangeiro
para ingresso de recursos destinados aos mercados
ﬁnanceiro e de capitais, promovidas pelos Decretos
n° 7.323, de 4 de outubro de 2010, e n° 7.330, de 18
de outubro de 2010.
Diante disso, a MPV respeitou a LRF, estando
adequada, em termos ﬁnanceiros e orçamentários.
As regras relacionadas à técnica legislativa foram
respeitadas tanto pela MPV quanto pelo PLV. Ainda
assim, o texto contém seis lapsos, que serão corrigidos por emendas de redação apresentadas ao ﬁnal.
II.2 – Mérito
O art. 1° do PLV reduz a zero a alíquota o imposto
de renda incidente sobre rendimentos produzidos por
títulos ou valores mobiliários adquiridos a partir de 1°
de janeiro de 2011, objeto de distribuição pública, de
emissão de pessoas jurídicas de direito privado não
classiﬁcadas como instituições ﬁnanceiras, quando
pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneﬁ-
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ciário residente ou domiciliado no exterior, exceto em
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota
máxima inferior a vinte por cento.
Os títulos ou valores mobiliários deverão ser
remunerados por taxa de juros preﬁxada, vinculada
a índice de preço ou a taxa referencial (TR) e ainda,
cumulativamente, apresentar: (i) prazo médio ponderado superior a quatro anos; (ii) vedação à recompra do
papel pelo emissor nos dois primeiros anos após a sua
emissão; (iii) inexistência de compromisso de revenda
assumido pelo comprador; (iv) prazo de pagamento
periódico de rendimentos, se existente, com intervalos
de, no mínimo, cento e oitenta dias; (v) comprovação
de que o ativo tenha sido negociado em mercados
regulamentados de valores mobiliários; e (vi) procedimento simpliﬁcado que demonstre o objetivo de alocar
os recursos captados em projetos de investimento,
inclusive os voltados à pesquisa, desenvolvimento e
inovação (art. 1°, § 1°, do PLV).
Conforme dispõe o art. 78, inciso I, da Lei n° 8.981,
de 1995, em regra, os residentes ou domiciliados no
exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação
pelo imposto de renda previstas para os residentes ou
domiciliados no País, em relação aos rendimentos decorrentes de aplicações ﬁnanceiras de renda ﬁxa, tais
como as debêntures. Atualmente, consoante dispõe a
Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de aplicações em renda ﬁxa são tributados
pelo imposto de renda na fonte com base nas seguintes alíquotas: (i) 22,5%, em aplicações com prazo de
até 180 dias; (ii) 20%, em aplicações com prazo de
181 dias até 360 dias; (iii) 17,5%, em aplicações com
prazo de 361 dias até 720 dias; e 15%, em aplicações
com prazo acima de 720 dias.
Há, contudo, regimes especiais de tributação de
aplicações em fundos de investimentos e em títulos
e valores mobiliários de renda ﬁxa de residentes ou
domiciliados no exterior, como o indicado no inciso II
do art. 68 da Instrução Normativa RFB n° 1.022, de 5
de abril de 2010, que enuncia ser de 15% a alíquota
em operações ﬁnanceiras de renda ﬁxa, realizadas no
mercado de balcão ou em bolsa.
Dessa forma, a alteração promovida pelo art. 1°
concedeu grande incentivo ao investidor estrangeiro
que tenha interesse em papéis de empresas brasileiras, com vencimento no médio e longo prazos.
Destacamos que a sistemática de alíquota zero
deferida a residente ou domiciliado no exterior adotada pelo PLV não é nova é já existe em relação a
rendimentos de títulos públicos e de aplicações em
fundos de investimento em participações, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento em
participações e fundos de investimento em Empresas
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Emergentes, a teor dos arts. 1° a 3° da Lei n° 11.312,
de 27 de junho de 2006.
O art. 2° do PLV reduz a tributação incidente sobre
os rendimentos oriundos de debêntures adquiridas por
pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas
no Brasil, quando referidos papéis, além de atenderem
às condições elencadas acima (art. 1°, § 1°, do PLV),
forem emitidos por empresas (sociedades de propósito
especíﬁco) constituídas para implementar projetos de
investimento em infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados prioritários pelo Poder Executivo.
Assim, o imposto de renda, incidente exclusivamente
na fonte, tem alíquota ﬁxada em zero quando os rendimentos forem auferidos por pessoa física e em quinze
por cento quando auferidos por pessoa jurídica. Nesse
caso, abre-se exceção à regra da inclusão das receitas oriundas de aplicações ﬁnanceiras de renda ﬁxa
na apuração do lucro (real, presumido ou arbitrado),
para ﬁns de cálculo do tributo.
Em complemento a essa alteração, o art. 3° do
PLV dispõe que os cotistas dos seguintes fundos de
investimento terão sua alíquota do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos reduzida a zero, no
caso de pessoas físicas ou de beneﬁciário residente
ou domiciliado no exterior, e quinze por cento no caso
das pessoas jurídicas: (i) fundos de investimento que
disponham em seu regulamento que a aplicação dos
seus recursos nas debêntures descritas no art. 2º do
PLV não poderá ser inferior, em qualquer momento de
sua vigência, a oitenta e cinco por cento do valor do
patrimônio líquido do fundo; ou (ii) fundos de investimentos em cotas de fundo de investimento que detenham, no mínimo, noventa e cinco por cento dos seus
recursos alocados naqueles fundos.
O art. 4° do PLV faz alterações na ementa e nos
arts. 1° e 2° da Lei n° 11.478, de 2007, que institui o
Fundo de Investimento em Participações em Infra-Estrutura – FIP-IE e dá outras providências. As mudanças
buscam prever a constituição do Fundo de Investimento
em Participação na Produção Econômica Intensiva em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I),
bem como ﬂexibilizar a legislação de referência. Desse
modo, é acrescentada norma enunciando que, além
de projetos nas áreas de energia, transporte, água e
saneamento básico e irrigação, são considerados novos projetos de infraestrutura aqueles dirigidos a outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder Executivo
Federal. Também passam a ser considerados novos
os projetos de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação implementados a
partir da vigência da lei oriunda do PLV por socieda-
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des especíﬁcas criadas para tal ﬁm e que atendam à
regulamentação do Ministério da Ciência e Tecnologia.
O § 4° do mesmo artigo é alterado para reduzir
de 95% para 90% o percentual mínimo do patrimônio
do FIP-IE e do FIP-PD&I a ser aplicado em ações, bônus de subscrição, debêntures, conversíveis ou não em
ações, ou outros títulos de emissão das sociedades
titulares dos projetos de infraestrutura. A nova redação
do § 6° reduz o número mínimo de coristas nos fundos
(10 para 5) e permite maior participação individual (de
20% para 40%).
O § 7º é alterado para suprimir o rol mínimo de
práticas de governança corporativa exigidas das sociedades titulares dos projetos de infraestrutura. A nova
redação remete às práticas de governança estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para
as companhias investidas por fundos de investimento
em participações.
O § 10 é alterado para estabelecer que o prazo
máximo de 180 dias para que o fundo inicie suas atividades e se enquadre no nível mínimo de investimento
estabelecido no § 4° conta-se da data da obtenção do
registro de funcionamento na CVM. Na redação original,
o prazo conta-se a partir da sua constituição.
Assim, as alterações no art. 2° da Lei n° 11.478,
de 2007, compatibilizam a tributação dos rendimentos
obtidos nos FIP-IE e FIPPD&I quando auferidos por
pessoas físicas com aquela determinada pelos arts.
2° e 3° do PLV.
O art. 5° do PLV deﬁne de forma mais clara a tributação do imposto de renda incidente sobre rendimentos periódicos dos títulos de renda ﬁxa. Desse modo,
resta claro que a tributação incidirá pro rata tempore,
sobre a parcela do rendimento produzido entre a data
de aquisição ou a data do pagamento periódico anterior e a data de sua percepção.
A alteração acaba com uma distorção que prejudicava o adquirente no mercado secundário. Agora, o
imposto de renda na fonte passará a incidir somente
sobre a diferença entre o rendimento periódico pago e
o custo de aquisição do título e não mais sobre o valor
total do rendimento periódico.
Como mencionado no início do relatório, as alterações promovidas pelos arts. 6° a 8° do PLV, visam
ao incremento do mercado de debêntures e letras
ﬁnanceiras, bem como o aperfeiçoamento da legislação societária. Procura-se romper o prazo de emissão desses títulos para além de oito anos, bem como
desvinculá-los dos índices de juros de curto prazo,
como o Depósito Interbancário (DI) e a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Vale
destacar que Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
colocou em audiência pública o texto da medida pro-
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visória e recebeu comentários e sugestões públicas.
A Superintendência de Desenvolvimento do Mercado
(SDM) elaborou relatório de exame das sugestões,
aprovado pelo Colegiado da CVM em 16 de fevereiro
de 2011. O PLV elaborado na Câmara dos Deputados
adequadamente acatou propostas oriundas da CVM.
Importante destacar a autorização, contida no
PLV, para que acionista participe de assembléia geral
sem estar ﬁsicamente presente. A inovação compatibiliza a legislação à nossa realidade. Ademais, as novas
regras para publicação de informações da empresa
racionalizam o procedimento, sem descuidar do adequado acesso aos dados da companhia que deve ser
observado no caso.
As alterações, portanto, são todas muito bem-vindas merecem nosso apoio.
A mudança promovida pelo art. 9° do PLV no
art. 12 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
possibilita às instituições ﬁnanceiras, no caso de renegociação de dívidas já levadas a prejuízo envolvendo
operações de ﬁnanciamento rural ou de concessão de
crédito de valor inferior a R$30.000,00 a pessoas físicas, o reconhecimento das receitas apenas no momento do efetivo recebimento, para ﬁns de tributação. Ou
seja, para essas duas classes de dívidas autoriza-se
o diferimento da receita objeto do novo acordo, para
ﬁns de apuração do imposto, o que signiﬁca folga no
ﬂuxo de caixa dos credores.
O art. 10 do PLV acrescenta os arts. 56-A e 56-B
na recente Lei n° 12.350, de 2010, cujos arts. 54 a 56
instituíram o novo modelo de incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns na cadeia de produção
da avicultura e da suinocultura. O primeiro dispositivo
autoriza o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB do estoque
de créditos presumidos concedidos pela Lei n° 10.925,
de 23 de julho de 2004. O objetivo do artigo é permitir
a utilização de créditos presumidos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Coﬁns acumulados sobretudo
pelos frigoríﬁcos exportadores. Efetivamente, havendo o crédito presumido relativo à compra de insuetos
de produtos voltados a exportação, restava inviável a
sua utilização para abatimento de débitos, como preconizava o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15,
de 22 de dezembro de 2005, haja vista a inexistência
destes. A medida, assim, vai ao encontro dos interesses dos exportadores e toma a sistemática da não
cumulatividade mais eﬁciente.
O art. 56-B segue o mesmo caminho, mas especiﬁcamente para impedir o acúmulo futuro de créditos
presumidos pelas empresas esmagadoras de soja.
Com o advento do novo modelo, o farelo de soja por
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elas produzido e vendido para a preparação de rações
animais deixou de gerar débito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Coﬁns.
As alterações promovidas pelos arts. 11 e 13 do
PLV na mesma Lei n° 12.350, de 2010, são necessárias, na medida em que tomam a norma, originalmente
complexa e confusa, mais adequada.
Os arts. 14 a 17 tratam do Renuclear. O novo regime possui a mesma sistemática de outros existentes
no âmbito federal, como o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de
Tecnologia da Informação (REPES) e o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras (RECAP), ambos instituídos pela Lei n°
11.196, de 21 de novembro de 2005.
O Renuclear, que ainda será regulamentado pelo
Executivo, beneﬁcia a pessoa jurídica tributada com
base no lucro real que tenha projeto aprovado até 31
de dezembro de 2012 para implantação de obras de
infraestrutura no setor de geração de energia elétrica
de origem nuclear.
Pela sistemática do PLV, no caso de venda no
mercado interno a beneﬁciária do Renuclear ou de importação – por beneﬁciária do regime – de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de
materiais de construção para utilização ou incorporação
em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, ﬁca suspensa a exigência do (i) IPI incidente na
saída do estabelecimento industrial ou equiparado; (ii)
IPI incidente no desembaraço aduaneiro; (iii) Imposto
de Importação de materiais de construção ou outros
bens sem similar nacional. As suspensões convertem-se em isenção após a utilização ou incorporação do
bem ou material de construção na obra de infraestrutura. O incentivo é válido até 31 de dezembro de 2015.
Os incentivos previstos no PLV vão ao encontro
dos planos do Governo Federal de expansão da produção de energia a partir de fontes nucleares. Nesse
sentido, citamos o projeto de implantação da Usina
Angra 3, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto,
localizado na praia de Itaorna, município de Angra dos
Reis (RI), bem como o projeto de Expansão Nuclear
no Nordeste, que prevê a implantação de até seis usinas naquela Região, cada uma com capacidade de
até 1.000 MW e custo estimado entre R$ 8 bilhões e
R$ 10 bilhões.
O art. 18 do PLV inclui o inciso V no art. 28 da
já mencionada Lei n° 11.196, de 2005, para reduzir a
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns incidentes sobre a receita bruta de venda
a varejo de modens no âmbito do Plano Nacional de
Banda Larga. Antes da alteração, as alíquotas incidentes sobre referidos bens eram de 1,65% e 7,6%,
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respectivamente, no regime não cumulativo, e 0,65%
e 3%, no cumulativo.
O incentivo ﬁscal previsto na Lei de Informática
concedido aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria de bens de informática e
automação, que antes consistia em reduzir de 80% a
95% o IPI incidente sobre as suas vendas até 31 de
dezembro de 2014, passa a ser a redução em 100%,
a teor do art. 19 do PLV.
A extinção da quota anual da Reserva Global de
Reversão (RGR) é adiada pelo art. 20. Originalmente,
a extinção desse encargo repassado ao consumidor
ﬁnal de energia elétrica dar-se-ia ao ﬁnal de 2002. Posteriormente, a Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002,
alterou a data para o ﬁnal de 2010.
A RGR foi criada pela Lei n° 5.655, de 20 de maio
de 1971, para capitalizar um fundo criado em 1957,
pelo Decreto n° 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
que visava, inicialmente, a indenizar empresas em
caso de reversão à União de concessões vincendas.
No entanto, ao longo dos anos, novas aplicações foram sendo criadas para destinar os recursos da RGR,
por meio das Leis n°s 8.631, de 4 de março de 1993,
10.438, de 2002 e n° 10.848, de 15 de março de 2004.
Atualmente, os recursos da RGR são destinados a:
(i) expansão da distribuição de eletricidade em áreas
rurais urbanas de baixa renda; (ii) promoção do uso
eﬁciente da energia elétrica; (iii) geração de energia
a partir de fontes eólica, solar, biomassa e pequenas
centrais hidrelétricas; (iv) estudos de inventário e viabilidade de aproveitamento de potenciais hidráulicos;
(v) implantação de centrais geradoras de potência até
5 MW em sistemas isolados; (vi) estudos e pesquisas
de planejamento da expansão do sistema energético;
(vii) ﬁnanciamento de programas de eletriﬁcação rural.
Desse modo, a prorrogação é totalmente justiﬁcada, tendo em vista o alcance social da medida.
O art. 21 do PLV prevê a possibilidade de prorrogação, por mais um ano, do prazo para início dos programas incluídos no Proinfa. A justiﬁcativa para essa
iniciativa são as diﬁculdades enfrentadas pelos concessionários com fornecedores nacionais. Inicialmente, a
data ﬁnal, prevista na alínea a do inciso I do art. 3º da
Lei nº 10.438, de 2002, era 30 de dezembro de 2008.
A Lei n° 11.943, de 28 de maio de 2009, adiou
essa data para 30 de dezembro de 2010. A manutenção do prazo, contudo, tornaria o programa menos
eﬁciente, valendo lembrar que o PLV conferiu ao Executivo a responsabilidade de ﬁxar os critérios a serem
observados para os casos de prorrogação.
A prorrogação do prazo de isenção do AFRMM,
prevista no art. 22 do PLV, por mais cinco anos (até 31
de dezembro de 2015), para os empreendimentos rele-
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vantes para o desenvolvimento da Região Nordeste e
da Amazônia é salutar. O AFRMM é tributo (contribuição de intervenção no domínio econômico) incidente
sobre o frete do transporte aquaviário. A continuidade
da desoneração está em consonância não apenas com
o art. 3º da Constituição Federal, como ressaltado pela
Exposição de Motivos, mas também com o art. 43, §
2°, e com o art. 151, inciso I, do Texto Maior.
O art. 23 extingue o Fundo Nacional de Desenvolvimento. A União sucederá o Fundo nos seus direitos
e obrigações e ações judiciais em que este seja autor,
réu, assistente, opoente ou terceiro interessado, cabendo ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior a coordenação e supervisão do processo de inventariança dos bens, direitos e obrigações
do extinto FND. Fica assegurado o ressarcimento da
participação dos cotistas minoritários no extinto FND.
Além disso, a União é autorizada a utilizar os títulos e
valores mobiliários oriundos do extinto FND para promover, junto a entidades da administração indireta, o
pagamento dos dividendos e o ressarcimento das cotas, mediante dação em pagamento.
Efetivamente, o Fundo não alcançou seu objetivo
qual seja, fornecer recursos para realização de investimentos necessários à dinamização do desenvolvimento
nacional e apoio à iniciativa privada na organização e
ampliação de suas atividades econômicas. Essas responsabilidades podem muito bem ser exercidas por
outras entidades públicas, como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Nordeste, por exemplo. A propósito, o primeiro,
além de utilizar recursos do fundo para concessão de
empréstimos, executa os serviços da Secretaria Executiva do FND sem cobrança de taxa de administração,
prestando apoio técnico, administrativo e de pessoal
necessário a seu funcionamento, cabendo ao Presidente do BNDES a função de Secretário Executivo.
A alteração do inciso II do art. 5° da Lei n° 10.260,
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), para dispor que nos empréstimos concedidos os juros serão
capitalizados mensalmente, apenas afasta eventuais
dúvidas sobre a forma de contratação do encargo. A
Exposição de Motivos da MPV assevera ser necessária
a indicação expressa dessa modalidade de cobrança
de juros para que não haja insegurança jurídica.
Efetivamente, o Decreto n° 22.626, de 7 de abril
de 1933, que dispõe sobre os juros nos contratos, chamado de Lei da Usura, em seu art. 4°, proíbe contar
juros dos juros em prazo inferior a um ano. Ou seja,
veda, de forma geral, a capitalização do encargo. A
matéria deu ensejo a inúmeras discussões jurídicas,
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sobretudo em relação a contratos de ﬁnanciamento
bancário que, como regra, capitalizam os juros.
Do exposto, veriﬁca-se o acerto da previsão do
PLV, que certamente trará segurança jurídica aos contratos ﬁrmados no âmbito do Fies. O mesmo caminho
seguem as outras alterações propostas à Lei n° 10.260,
de 2001, contidas tanto no art. 24 como no art. 25 do
PLV, que aperfeiçoam a legislação do Fies, e por isso
merecem o respaldo desta Casa.
As alterações promovidas pelos arts. 26 a 28 do
PLV estão voltadas para o Prouni. São propostas mudanças pontuais nas normas de regência do Programa
que, de certa forma, as atualizam.
O art. 29 prevê, de forma análoga à existente no
setor elétrico brasileiro, que os agentes detentores de
autorização para o exercício de atividade de transporte
dutoviário de gás natural disponibilizem seus estudos
e projetos para licitação de concessionário, sendo-lhes garantido o direito de indenização pelo licitante
vencedor da licitação. A utilização de recursos da CDE
propiciará a construção de gasodutos de capacidade
superior à identiﬁcada na chamada pública, promovendo a isonomia de tarifa entre os clientes que participaram da chamada pública e aqueles que vierem a
posteriormente contratar o transporte de gás natural.
A instituição de normas prevendo, detalhadamente, a sistemática de compensação de débitos perante
a Fazenda Pública Federal com créditos provenientes
de precatórios (arts. 30 a 44 do PLV) consubstancia
uma grande inovação, originada durante a tramitação
da MPV n° 517, de 2010, na Câmara dos Deputados.
Certamente, ela trará considerável segurança ao
contribuinte em débito com a Fazenda e que, ao mesmo tempo, também é credor do poder público. Nossa
expectativa é a de que essa legislação seja útil instrumento para solucionar o antigo impasse acerca dos
precatórios existente no País.
A prorrogação do prazo previsto no art. 16 da Lei
n° 11.371, de 2006, pelo art. 45 do PLV, prolongará a
desoneração do custo do arrendamento mercantil de
aeronave ou dos motores a ela destinados, beneﬁciando o setor de transporte aéreo.
A reabertura do prazo para que os devedores das
autarquias, fundações públicas federais e da Procuradoria-Geral Federal façam a opção pelo parcelamento
da Lei n° 12.249, de 2010, é pleito recorrente, que merece ser acolhido. As demais alterações promovidas
pelos arts. 46 a 48 do PLV também vão ao encontro
dos interesses do cidadão em débito, mas que pretende sanear suas obrigações com o erário, razão pela
qual as apoiamos.
O art. 49 desafeta parte da Reserva Particular
do Patrimônio Nacional denominada Seringal Triunfo,
no Estado do Amapá, para possibilitar a implantação
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do futuro reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico
Cachoeira Caldeirão, empreendimento indispensável
ao desenvolvimento da região.
O art. 50 disciplina em lei o alcance da incidência
do beneﬁcio da alíquota zero de PIS/Pasep e Coﬁas
sobre a cadeia de suprimento de gás natural destinado
a usinas integrantes do PPT. A portaria interministerial
referida no art. 1° da Lei n° 10.312, de 2001, ora alterado, nunca foi editada, o que levou a RFB a entender
que o benefício da alíquota zero restringe-se à última
etapa da cadeia de comercialização do gás natural
canalizado, antes do consumo por usina integrante do
PPT (Solução de Consulta nº 10, de 5 de março de
2008). O art. 51 prevê dois requisitos a serem cumpridos pela empresa que vender gás natural canalizado
destinado àquelas usinas. O art. 52 perdoa débitos relativos àquelas contribuições de responsabilidade da
pessoa jurídica supridora de gás e das Companhias
Distribuidoras de gás estaduais.
O art. 53 altera a Lei nº 12.058, de 2009, para
conferir ao segmento de carne bovina o mesmo tratamento conferido à cadeia de carnes suínas e de aves,
isto é, assegurar que as vendas desses três tipos de
carnes e de subprodutos do boi (exceto couros) feitas
por atacadistas ﬁquem sujeitas à suspensão de PIS/
Pasep e Coﬁns.
A inserção de dois parágrafos no art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 1967, que regula a Zona Franca
de Manaus (ZFM), promovida pelo art. 54 do PLV, tem
como objetivo esclarecer que a alíquota que serviu de
base para a aplicação dos coeﬁcientes de redução do
Imposto de Importação incidente sobre insumos estrangeiros utilizados na industrialização de bens remetidos
para fora da ZFM permanecerá aplicável, ainda que
haja alteração na classiﬁcação dos produtos beneﬁciados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
a não ser que tenha havido erro na classiﬁcação ﬁscal
do produto à época da aprovação do projeto. A proposta proporciona maior segurança jurídica ao investidor,
que vinha enfrentando problemas em virtude de mera
formalidade, e tem nosso respaldo.
III – Voto
Ante o exposto, votamos pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 517, de 2010, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 13, de
2011, dela proveniente, com as seguintes emendas
de redação:
EMENDA Nº 118 – Relator-Revisor
(Aprovada em 01-06-2011, Senadora Marta Suplicy)
Na redação proposta pelo art. 4º do PLV nº 13,
de 2011, ao § 3º do art. 1º da Lei nº 11.478, de 29 de
maio de 2007, substitua-se a expressão “os §§ 1º e
2º” pela expressão “os §§ 1º a 2º”.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, apenas para saber qual será a ordem da
votação das medidas provisórias – ouvi que houve
pedido de inversão –, para que tenhamos noção de
como ﬁcou a pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São três. A primeira é esta que está sendo
lida. A segunda é...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, apenas para saber qual será a ordem da
votação das medidas provisórias – ouvi que houve
pedido de inversão -, para que tenhamos noção de
como ﬁcou a pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São três. A primeira é esta que está sendo
lida. A segunda é...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É a 520.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ...cuja relatoria é da Senadora Gleisi...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Depois a 521.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) –... e a terceira é o Projeto de Lei de Conversão nº 11.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª e peço a minha inscrição.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sra. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– No mesmo sentido, pela ordem. Só para ﬁcar claro...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, o Senador Randolfe, pela ordem,
o Senador Aloysio, depois, a Senadora Lúcia Vânia,
em seguida, o Senador Alvaro Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para que ﬁque
esclarecida a ordem. Nós vamos apreciar agora a 520?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, a 517, conforme acordado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ...Vamos apreciar a 517; 520, na sequência; e 521,
depois.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Que é a Senadora Gleisi e, depois, a 511.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito, a 521 é a última?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É a última.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Desde já peço minha inscrição para encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sra. Presidente, apenas para complementar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Por solicitação da Mesa, registro que apresentamos
as Emendas de Redação nºs 118, 119, 120, 121, 122
e 123. Todas elas emendas de redação, também de
parecer favorável.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sra. Presidente, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora o Senador Aloysio, depois o Senador
Alvaro, depois o senhor, Senador Demóstenes e, antes, a Senadora Lúcia.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) –
Nós acabamos de ouvir não a apresentação de um
parecer, mas o envio de um telegrama ou um Twitter
ao Plenário, porque um parecer do Líder do Governo
sobre uma medida provisória deste tamanho, com tamanha abrangência... são mais de vinte itens e, por
mais que se revolva essa medida provisória, sempre
surgirá um item novo. Um parecer que pode se conter
em 140 caracteres do Twitter?!
Então, peço a V. Exª, na forma regimental, que
seja lido o parecer perante o Plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sra. Presidenta, apenas para registrar que o parecer foi
distribuído há dois dias. Aqui, ﬁz referência ao parecer,
dei meu parecer oral. Portanto, é regimental.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Aloysio Nunes, o parecer foi distribuído
há 24 horas e, por email, no dia 30.
Como é matéria de extrema importância e estamos discutindo no Senado, como membro da CCJ,
compartilho com o senhor a preocupação de as medidas provisórias estarem chegando realmente de forma
muito inadequada aqui no Senado, compartilho de sua
preocupação, mas, neste momento, essas medidas
provisórias caem e terão de ser votadas hoje.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sra. Presidente, peço a V. Exª então
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que compartilhe comigo da leitura do art. 136 do Regimento Interno. Vamos compartilhar: Art. 136, aliás,
137: “Os pareceres serão lidos em plenário, publicados
no Diário do Senado Federal e distribuídos em avulso
após a manifestação das Comissões”. De modo que
não há o que compartilhar, há que ler.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Matérias que não estão em medida de urgência,
Senador. Esta matéria está em medida de urgência.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, eu
quero compartilhar da posição do Senador Aloysio
Nunes. Não só é uma exigência regimental – e o Senador teve o cuidado de fazer referência ao dispositivo
regimental –, mas também uma questão de respeito
a quem nos acompanha. Se o Poder Legislativo não
oferecer o exemplo da transparência, não sei de quem
nós exigiremos isso.
Aqueles que nos acompanham através da TV
Senado e da Rádio Senado não têm acesso ao parecer escrito distribuído pelo Relator, Senador Romero
Jucá. E eu creio que seria uma manifestação de respeito àqueles que nos acompanham, que se interessam por aquilo que se delibera nesta Casa, a leitura
do parecer do Relator.
Nós estamos solicitando isso especialmente numa
matéria complexa que nós denominamos de “medida
provisória Frankenstein”, porque chegou à Câmara
dos Deputados com oito artigos e de lá sai com mais
trinta, com alguns temas que chegaram do Executivo,
mas sai da Câmara dos Deputados com uma nova seleção. E isso é colocado em deliberação numa espécie
de penumbra, para não aﬁrmar, mais radicalmente, na
clandestinidade. Porque o que se escreve num relatório
denso como esse que apresenta o Senador Romero
Jucá e se joga sobre as bancadas do Senado Federal
à última hora, em que pese o fato de, como aﬁrmou,
ter apresentado o relatório há algumas horas, não é
suﬁciente para que esta Casa dê exemplo de transparência e de publicidade de seus atos.
São preceitos constitucionais que se exigem na
atividade pública a transparência e a publicidade. E se
no Senado, que é a caixa de ressonância da Nação,
nós estamos escondendo os nossos atos, certamente
nós não estamos oferecendo um bom exemplo.
Por essa razão, nós insistimos com a questão de
ordem do Senador Aloysio.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sra.
Presidente, esta matéria está vencida, o relatório já foi
apresentado, está no meu site desde segunda-feira, no
site do Senado. Portanto, a Oposição, se quer obstruir,
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pelo menos obstrua discutindo o mérito da matéria e
não fazendo jogadas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Concordo plenamente. Ela está, desde o dia 30,
no e-mail de todos os Senadores, foi distribuída ontem.
Compartilho da indignação de que deveríamos
ter mais tempo, mas isso é algo que compartilhamos
todos desta Casa. Todos os Senadores e Senadoras
mostramos, repetimos a nossa indignação por essas
matérias chegarem de última hora, mas hoje temos
que votar essas três matérias porque dizem respeito
a situações muito importantes para o Brasil, para o
nosso País.
Então, com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sra.
Presidente, eu falei “jogada regimental”, para os autos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É,
vamos deliberar um Frankenstein na clandestinidade.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sra.
Presidente, quero me inscrever.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A senhora está inscrita, é a sua vez.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sra. Presidenta.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sra. Presidente, peço a inscrição.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem também, pedi em seguida.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sra. Presidente, pela ordem. Peço a inscrição para
discutir os pressupostos relevantes e urgentes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer preliminar do Relator-Revisor, Senador
Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância, urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória,
nos termos do art. 8º, da Resolução nº 01, de 2002.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão nº 13, de 2011, com as Emendas nºs 118
a 123, de redação, do Relator-Revisor.
Para o encaminhamento de pressupostos de relevância e urgência, adequação ﬁnanceira e orçamentária, estão inscritos a Senadora Vanessa Grazziotin,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira e o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Também me inscrevo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mário Couto.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Aécio Neves, Sra. Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Alvaro Dias, Mário Couto, Demóstenes Torres,
Aécio Neves...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Lúcia Vânia, Randolfe Rodrigues, Agripino Maia,
Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Lúcia Vânia, Gleisi, Taques...
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, cinco minutos, para encaminhamento. (Pausa.)
A Senadora se ausentou um minuto.
Então, Senador Aloysio Nunes para encaminhamento.
Cada orador terá cinco minutos. Aloysio, Randolfe, Alvaro, Demóstenes, Aécio, Lúcia Vânia antes do
Demóstenes, Gleisi, Pedro Taques.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Gostaria também de me inscrever.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – E Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão
do orador.) – Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz
a ilustre Presidente da sessão de hoje que todos compartilhamos de um desconforto muito grande quanto a
esta maneira pela qual os direitos do Congresso de se
pronunciar, de deliberar em nome do povo sobre as leis
que lhe são submetidas vêm sendo burlados, atropelados, pela forma como se editam medidas provisórias.
Mas não basta compartilhar lamentos, Sra. Presidente. É preciso agir, pois, ao mesmo tempo em que V.
Exª, vocalizando, seguramente, o sentimento da maioria parlamentar no Senado, lamenta a forma como o
Regimento, a Constituição, o bom senso, a capacidade
crítica dos Senadores, a capacidade de opinião dos
representantes do povo, a possibilidade que temos
de emendar, de alterar propostas que não nos convenham, ao mesmo tempo em que V. Exª lamenta isso,
V. Exª diz que é preciso aprovar, porque é urgente, é
rápido e é importante para o País. É como se fôssemos, por exemplo, absolver aqueles que cometeram
os delitos do Mensalão sob o pretexto de que agiram
em nome de uma causa coletiva do bem comum, do
bem de um partido.
Os ﬁns não justiﬁcam os meios, sobretudo porque
o respeito à Constituição, o respeito às leis é um ﬁm a
ser preservado nele mesmo. E essa medida provisória
é um verdadeiro escárnio à Constituição brasileira. A
Constituição brasileira estabelece uma hierarquia entre as leis. E é uma lei complementar, a Lei Complementar nº 95, que diz com toda clareza: no interesse
da clareza da legislação, no interesse daqueles aos
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quais se destinam as leis é que uma mesma lei não
pode conter mais de um objeto. E, uma vez ﬁxado o
objeto de uma lei, ele não pode conter disposições
estranhas a esse objeto.
Ora, vejam V. Exªs do que trata a MP nº 517. Trata de tudo. É como se fosse à cartola de um mágico,
de onde fôssemos extraindo coisas: benefícios ﬁscais,
disposição ambiental, prorrogação de dívidas, Fies,
crédito estudantil, prorrogação do Fundo de Reserva
Global de Reversão, até mesmo o estímulo a empresas que vão investir na indústria nuclear.
Quer dizer, tudo. É uma salada, é uma sopa de
letras, algo absolutamente inextrincável. É impossível que o Senado analise criticamente, no tempo que
tem e em cambulhada, cada um dos itens que contém essa medida provisória, itens importantíssimos
sobre os quais seria possível inclusive manifestar a
nossa aprovação com uma ou outra modiﬁcação que
tornasse a providência mais adequada aos ﬁns a que
ela se destina.
Por exemplo, há um determinado artigo nessa
MP que trata da isenção de impostos daqueles que
investem em títulos de longo prazo, mas restringem
esse benefício apenas aos residentes no exterior. Seria muito adequado, para estimular esse tipo de aplicação ﬁnanceira, que estendêssemos esse benefício
também àqueles residentes no País.
Estou dando apenas um exemplo de uma alteração que teria sido possível, mediante uma audiência tranquila do Senado. Isso só seria possível se essas matérias que vêm hoje todas empacotadas numa
mesma medida provisória pudessem ser submetidas
a nós, guardando entre elas um mínimo de coerência
temática. Mas nada disso é observado. Nós apenas
somos brindados com o parecer telegráﬁco do Líder
do Governo e a recomendação da Sra. Presidente de
que é preciso votar porque é bom, na opinião dela,
para o País.
Ora, Sra. Presidente, confesso que me sinto profundamente decepcionado com essa forma pela qual
a nossa instituição vem sendo maltratada por essa
minoria parlamentar.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, um momento, por favor.
Como há mais de dez inscritos para encaminhar
e ainda nem chegamos ao mérito, eu pediria que cada
Senador – o senhor é o primeiro – falasse no seu limite de cinco minutos para podermos dar um bom
encaminhamento.
Então, o senhor faça as suas despedidas.
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O Senador Randolfe já pode se aproximar da
tribuna.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vou fazer as minhas despedidas, pedindo
que a senhora compartilhe comigo de uma profunda
decepção, de um profundo desgosto pela forma como
a maioria parlamentar encara a função institucional do
Senado Federal.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senadora, pela ordem.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada.
Eu gostaria de requerer que as inscrições para o
debate da matéria em pauta fossem feitas de maneira
alternada: uma defesa e outra contrária.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Se todos estiverem de acordo. Nós só temos
dois contrários.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM GO) – Há objeção, porque não há nenhuma previsão
regimental, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Então, se alguém do Plenário é contra, infelizmente, Senadora, nós não vamos poder cumprir
esse pedido.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas eu cedo o meu lugar para...
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – É
o art. 275, Sra. Presidenta, do Regimento Interno. Que
seja feita a discussão de forma alternada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não, não é o caso.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nós estamos em encaminhamento de votação, Senadora. Então, se houver uma concordância do
Plenário, eu não me oponho; se não houver...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Há oposição. Há oposição ao requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há oposição. Então, não teremos alternância.
Vai ser o segundo inscrito, o Senador Randolfe.
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
Vamos tentar ﬁcar em cinco minutos, porque, como o
senhor está vendo, está bem complicado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) –
Vou procurar atender, Sra. Presidente.
Sra. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Senador Alvaro Dias deﬁniu esta medida provisória
como Frankenstein.
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Senador Alvaro, data venia, talvez a deﬁnição do
jornal O Estado de S.Paulo, em artigo publicado na
semana passada sobre essa MP, seja a melhor deﬁnição entre as espécies existentes: “Mamífero ovíparo,
com focinho parecido com bico de pato, rabo de castor, patas com membranas e garras e esporões nos
tornozelos.” Qualquer ornitorrinco com essas características é um exemplo de simplicidade diante dessa
Medida Provisória.
Vejam, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, essa
medida provisória foi editada no último dia 30 de dezembro, no último dia de mandato do Presidente Lula.
Inicialmente, a versão original da MP continha 22 artigos. Eram 22 primeiros artigos que tratavam de crédito de longo prazo, incentivo à informática, política
energética e desenvolvimento regional.
Bom, nós poderíamos aqui ﬁcar somente culpando o Executivo por conta dessa aberração legislativa,
mas nós não podemos externar somente ao Executivo
essa responsabilidade.
Essa MP originalmente tinha 22 artigos. Veio da
Câmara para o Senado com o acréscimo de mais outros trinta e tantos. Temos 52 artigos sendo apreciados nessa MP. E são 52 artigos das mais diferentes
ordens e fontes. Tem artigo que concede isenções e
redução de Imposto de Renda sobre ganhos de capital ﬁnanceiro. Tem artigo que concede mais benefícios
tributários a exportadores. Tem artigo que concede incentivos tributários – pasmem! – ao setor de energia
nuclear, quando em todo o mundo a maré que está se
encaminhando é contrária a isso, é a suspensão dos
investimentos em energia nuclear. Nós vamos votar,
no dia de hoje, uma medida provisória que trata de
incentivos tributários à energia nuclear.
Mas, enﬁm, o que eu ia dizendo é que essa responsabilidade não é somente do Executivo. Reitero,
vem da Câmara dos Deputados com outros trinta e
tantos artigos, totalizando a MP com 52 artigos, cada
um tratando de um tema diferente. Isso é resultado de
outra anomalia que nós assistimos no nosso regime
presidencialista. Ao mesmo tempo em que nós temos
um Executivo acostumado a legislar, nós temos, por
outro lado, um Legislativo habituado à passividade.
Há muito, nós deixamos de apreciar os pré-requisitos
necessários à medida provisória previstos no art. 62
da Constituição, que fala de relevância e urgência. E
há muito temos falado aqui que todos, a unanimidade
desta Casa, têm estado insatisfeitos com isso.
A propósito, inclusive aprovamos na CCJ a proposta de emenda constitucional do Senador José
Sarney, com o substitutivo apresentado pelo Senador
Aécio Neves, mas ainda não a colocamos para voto
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aqui no Plenário. E chegamos à aberração completa,
que é essa medida provisória.
Tem até um dos artigos dessa medida provisória
que fala do Amapá, fala da desapropriação de uma reserva ambiental para a construção de uma hidrelétrica.
Mas vai num conjunto que é danoso para o País. Vai
num conjunto de incentivo à energia nuclear, vai num
conjunto que inclui, entre outros aspectos, mais incentivos e isenção tributária ao capital ﬁnanceiro, como
se não bastasse, a privatização dos aeroportos, como
se não bastasse, outra MP que vamos tratar também
de privatização dos hospitais universitários – e aí nós
também concedemos nessa MP mais incentivos ao
capital ﬁnanceiro, concedemos mais incentivos ﬁscais
ao capital ﬁnanceiro.
Nesse momento de relevância e urgência – eu
só quero concluir, para cumprir rigorosamente o meu
tempo, Sra. Presidente –, quero dizer que não há relevância, não há urgência, não há importância para o
País essa medida provisória. E essa Medida Provisória
é, lamentavelmente, a síntese de uma terrível anomalia,
não somente a anomalia de um Executivo acostumado,
atipicamente, a legislar, mas também de um Legislativo
que, passivamente, aceita as imposições do Executivo.
Discutirei o mérito na discussão de mérito da
Medida Provisória.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Randolfe.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
Vamos tentar cumprir o Regimento, Senador.
Cinco minutos.
Depois é o Senador Mário Couto, o Senador
Demóstenes, Aécio, Lúcia Vânia, a Senadora Gleisi
declinou, Pedro Taques, o Senador Suplicy declinou
também e foi para o mérito, e Senador Cyro Miranda.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, creio que, por uma questão de preservação da instituição e para evitar o constrangimento que
vivemos aqui todos os dias, uma medida provisória
como esta deveria ser peremptoriamente devolvida
pelo Presidente do Congresso Nacional à Presidência
da República. É uma medida provisória indigna de tramitar nas duas Casas do Congresso Nacional.
A deﬁnição do jornal O Estado de S. Paulo, aqui
reproduzida pelo Senador Randolfe, é exatamente a
deﬁnição da excrescência absoluta em que se constitui
essa medida provisória.
Foi feliz o jornal O Estado de S. Paulo ao deﬁnir
dessa forma, como um ornitorrinco – aliás, tenho certeza de que muitos sequer imaginavam a existência
desse espécime, um mamífero ovíparo, com um focinho
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parecido com um bico de pato, rabo de castor, patas
com membranas e esporões nos tornozelos. Aliás, são
os esporões que esfolam o prestígio, o conceito do
Congresso Nacional, que têm origem na Presidência
da República, com a edição de medidas provisórias
estapafúrdias como esta.
Como aqui já se falou, saiu do Planalto com 22
artigos. Ganhou mais trinta artigos na Câmara dos
Deputados. Uma feira, uma feira aberta a vários negócios. Um balcão, um balcão instalado para várias
negociações.
O que demonstra a excrescência é o fato de, já
na origem, vários ministros terem de assinar a Medida Provisória. Isso signiﬁca que vários eram os temas
desconexos, dando origem a uma das mais incríveis
medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional.
Além do Presidente Lula, estavam nessa medida
provisória os nomes dos então Ministros da Fazenda,
Guido Mantega; do Desenvolvimento, Miguel Jorge;
da Educação, Fernando Haddad; de Minas e Energia,
Márcio Zimmermann; do Planejamento, Paulo Bernardo; das Comunicações, José Filardi; e da Ciência
e Tecnologia, Sérgio Rezende. Não é por outra razão:
a medida provisória é uma seleção de oportunidades.
Ela fala de incentivo para usinas nucleares. Vejam: nós votamos aqui, em matéria dessa complexidade, usinas nucleares, assunto que preocupa o mundo
todo, que preocupa a Alemanha, que exclui projetos,
que cancela projetos. Nós estamos votando, na escuridão de uma medida provisória, incentivo para usinas
nucleares, medidas tributárias relacionadas ao Plano
Nacional de Banda Larga. O que existe de conexão
entre usina nuclear e a banda larga, o Plano Nacional
de Banda Larga?
A prorrogação da quota anual de Reserva Global
de Reversão – RGR, prorrogação da isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante
– nós vamos de usinas nucleares a Marinha Mercante,
passando pela banda larga –, ﬁnanciamento estudantil
– chegamos às nossas universidades, com o ﬁnanciamento estudantil.
Uma série de temas que jamais poderiam compor,
juntos, uma mesma medida provisória, conﬁgurando
afronta à Constituição. Não há nem por que discutir
constitucionalidade. O que temos que discutir nesta
hora é se temos respeito pela instituição que representamos ou não. Se respeitamos a Constituição, deveríamos ser guardiões da Constituição, a exemplo do
que deve ser o Judiciário, especialmente...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Por favor, Senador, para concluir então.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...deveríamos ser guardiões da Constituição. E é por essa
razão que, em muitas oportunidades, protocolamos
ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo
Tribunal Federal, ao qual cabe, em última instância,
proteger a Constituição dos ataques contra ela assacados por aqueles que não respeitam as instituições
públicas no País. E o exemplo maior do desrespeito
vem do Palácio do Planalto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sra.
Presidente, para me inscrever.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador José Agripino, inscrito para encaminhamento.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sra.
Presidente, queria pedir minha inscrição, por favor.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Zere
o meu tempo, Sra. Presidente.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Marinor inscrita.
Pois não, Senador, o senhor pode ter seu tempo
de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a cada dia que se
encaminham medidas provisórias a esta Casa, ﬁca
mais evidente que o Governo quer desmoralizar o
Senado Federal. E, com aval, infelizmente, de muitos
pares; com aval de muitos Senadores, o que é mais
decepcionante.
É visível que nesta medida provisória o Governo
diz ao Senado: “Lá tenho maioria! Lá aprovo o que eu
quiser, por isso mando do jeito que eu quiser!”
Não entendo mais este Governo! Não entendo
mais que rumo quer tomar este Governo! A cada dia
ﬁca mais forte esta ditadura política neste País! Eu
chamo a atenção há muito tempo desta tribuna para
uma ditadura imposta ao Poder Legislativo.
Outro dia, vi a Dilma, Presidenta da República,
meu caro Senador, chamar o Lula, pedindo socorro,
para saber o que ela fazia. Ontem, vi uma cena aqui,
neste Senado Federal, lamentável – os Líderes não
se entendem: o Senador Romero Jucá ﬁrmava um
compromisso; de repente, o Senador Humberto dizia
“não, Jucá”, e o coitado do Jucá tinha de voltar atrás.
Ontem, tive pena do Jucá neste Senado Federal.
Acho que o Jucá, sinceramente falando, está perdendo
crédito da Presidenta. E acho que a “bola da vez” é o
Senador Humberto. As coisas estão se encaminhando
para isso. É proposital, Srs. Senadores.
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Srs. Senadores, vêm Senadores aqui dizer que
isso é bom para a saúde, que isso é bom para o País.
Srs. Senadores, o mérito pode ser bom, mas a responsabilidade por a medida provisória ser constitucional, a
responsabilidade pela moral deste Senado é nossa. A
responsabilidade pela autonomia deste Poder é nossa!
Não podemos nos curvar à Presidenta da República,
que, claramente, em uma declaração à imprensa brasileira, declara que essa é a arma que ela tem na mão
contra o Poder Legislativo.
Não são declarações minhas; são declarações
da Presidenta da República. E, olha, o mérito tem de
ser dado a essa Dilma! Essa Dilma tem mais coragem
que muitos Senadores deste Senado Federal, que estão sentindo a nossa democracia sair pelos dedos da
mão e ainda se curvam à grande rainha deste País.
Mais tarde, Senadores... Desço desta tribuna
com essa preocupação: mais tarde, Senadores, vocês
estarão lamentando a colaboração que deram para
derrubar a democracia deste País.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto. Realmente
obrigada por cumprir o horário.
Senador Demóstenes Torres, por cinco minutos.
Está havendo uma colaboração da Casa e estamos indo bem. Vamos ver se conseguimos dar a palavra a todos os Senadores inscritos.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, estamos aqui discutindo a urgência e relevância
de uma medida provisória: a Medida Provisória 517,
de 2010, que hoje é o Projeto de Lei de Conversão nº
13, de 2011.
O que a Constituição diz? Que quando houver
urgência e relevância, poderá o Chefe do Executivo
editar uma medida provisória. Por muito tempo – e
alguns ainda têm essa concepção aqui – se discutiu
que as exigências de relevância e urgência da medida provisória eram questões meramente subjetivas.
O Supremo Tribunal Federal, várias vezes instado
a se pronunciar sobre o tema, foi claríssimo. Medida
provisória de relevância e urgência não é subjetiva.
Não pode o Presidente da República ou a Presidente
da República editar medida provisória sobre qualquer
tema. Ela tem que editar a medida provisória – ou ele;
no caso foi o Presidente Lula – desde que isso guarde
similitude com a edição dos créditos extraordinários, ou
seja, quando houver comoção social, grave comoção
social; situação análoga à de guerra ou situações de
urgências como a de calamidade pública: enchente,
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terremoto etc. O Supremo Tribunal Federal, portanto,
já decidiu essa matéria.
Por várias vezes, nós estivemos aqui discutindo
esse tema. Agora, imaginem os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras, aconteceu um grave terremoto no Japão,
em que ﬁcaram evidentes as fragilidades do sistema
de produção de energia nuclear, de energia atômica.
Tão graves foram que, nesta semana, a Alemanha deu
a marcha-ré no projeto dizendo: “Nós ao vamos mexer
mais com essa matriz energética. Nós não vamos mais
caminhar para esse lado. Tudo que tivermos pronto, nós
vamos tentar dentro de dez anos reverter”.
Então, o mundo hoje decide retroagir sobre energia nuclear. Pois essa medida provisória do Senhor
Presidente Lula, encampada pela Senhora Presidente Dilma, em um dos itens que, segundo o Supremo
Tribunal Federal, para gerar medidas provisórias têm
que ser tão graves com a guerra, uma calamidade
pública, uma comoção interna, prevê o quê? Institui
regime especial de incentivos tributários para o desenvolvimento de usinas nucleares, o Renuclear. Veja
só! Ao contrário do mundo inteiro, nós estamos aqui
criando um incentivo para criação de usina nuclear. E
mais: por meio de medida provisória. Nós entendemos
que isso é tão relevante, que é tão urgente, que não
pode ser por meio de projeto de lei. Tem que ser por
meio de medida provisória – repito –, que, segundo o
Supremo Tribunal Federal, exige similitude com alguns
gravames, por exemplo, guerra.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Nós achamos que instituir esse tipo de incentivo
é tão urgente e tão relevante quando defenderem as
nossas fronteiras como uma guerra.
Então, isso é um exemplo, só um, porque são
54 temas, Senador Agripino. Nós temos uma lei complementar que diz que uma lei só pode tratar de um
único tema.
Então, estamos rasgando tudo aquilo para agradar ao Poder Executivo. Até quando nós vamos nos
agachar? Até quando nós vamos simplesmente dizer
amém a todo que vem do Executivo?
Essa medida, Sra. Presidenta, não é relevante,
não é urgente. Portanto, não pode ser medida provisória.
Daí porque votaremos ...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fora do Microfone.) – V. Exª tem a continuidade
da palavra, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço, então, a V. Exª e só digo que, neste
caso, estamos utilizando da palavra, o DEM vai votar
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totalmente contra a urgência e relevância, encaminhamos no sentido contrário, porque, evidentemente,
trata-se de um deboche contra o Poder Legislativo.
Isso é um deboche, é um acinte, é uma vergonha, e
nós não podemos colaborar com esse tipo de medida
provisória, colaborar com a sua aprovação, nem corroborar novas edições desse tipo de iniciativa que vem
através da Senhora Presidente da República, no caso,
o Senhor ex-Presidente da República.
Muito obrigado pela tolerância, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, na verdade,
este dia de hoje e, em especial, esta Medida Provisória nº 517 ilustra de forma cristalina o descalabro ao
qual chegamos para análise de medidas provisórias
nesta Casa.
Apenas para relembrar aos Srs. Parlamentares,
aos Srs. Senadores, ela chegou tratando já de oito assuntos, o que não deveria ocorrer, porque essa medida
provisória, Sra. Presidente, não deveria, sequer, ter sido
recebida pela Presidência desta Casa, e não era V. Exª
que aqui estava quando ela aqui chegou. Sabemos, e,
aqui, o Senador Demóstenes ainda nos lembrava, que
a Lei Complementar nº 95 determina de forma muito
clara que qualquer proposição trate apenas de uma
única disciplina. Isso já seria um descalabro enorme,
mas não ﬁcamos por aí. Na Câmara dos Deputados,
ela, que já tinha 22 artigos, ganhou mais 30 artigos e
dezenas de outros temas.
Vou retornar a esta tribuna, Sra. Presidente, Srs.
Senadores, para tratar do mérito desta medida provisória, mas é muito importante que compreendamos
que o Senado Federal está, passo a passo, dia a dia,
abdicando da sua responsabilidade de legislar, abdicando das prerrogativas que construíram, ao longo de
dezenas de anos, a história desta Casa.
Vejo aqui, no plenário, encontro pelos corredores,
inúmeros Senadores da base do Governo, homens e
mulheres dignos que têm, como eu tenho, a compreensão da importância do Parlamento para o exercício
da democracia.
E aí eu faço a pergunta que não quer calar na
alma de cada um de nós: o que faz com que tão ilustres personalidades políticas submetam esta Casa
ao vexame por que hoje passa? Será que atender às
vontades, às vaidades, muitas vezes, do Governo Federal é mais importante do que garantir e respeitar as
prerrogativas do Congresso Nacional? Não! Não foi
assim, Sra. Presidente, que esta Casa construiu, ao
longo de decênios, a sua história. A cada dia, a cada

362
20682 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

medida provisória dessa que carrega inúmeros contrabandos, nós estamos dizendo ao Governo Federal
que não precisa do Poder Legislativo, como disse o
bravo Líder Mário Couto. Basta que enviem para esta
Casa uma sucessão de decisões tomadas pelo Executivo, que nós estaremos aqui para corroborar e para
assiná-las, sem qualquer discussão.
Será, senhores companheiros Senadores da
base governista, que é para isso que fomos eleitos?
Para isso que percorremos as ruas, as estradas e as
cidades dos nossos Estados, para aqui estarmos absolutamente sufragando e consagrando as decisões
do Poder Executivo, sem qualquer discussão, por menor que seja? Pois é isso. E é importante que o Brasil
saiba que é essa a posição do Senado Federal nessas
últimas semanas e nesses últimos meses.
Por isso, relembro aos meus nobres pares, de
todos os partidos, que temos na pauta ainda desta
sessão – se não for votada hoje, certamente o será
nos próximos dias, sendo talvez o primeiro dos passos
que têm por objetivo exatamente soerguer esta Casa,
fazê-la novamente respeitada – uma medida originária de uma PEC do Presidente José Sarney, que minimamente normatiza o processo de discussão das
medidas provisórias.
O que nós queremos impedir é que medidas provisórias continuem tratando de inúmeros assuntos não
correlatos como os que compõem esta de nº 517. O
que nós queremos é impedir que, aqui no Senado Federal, tenhamos que passar, hoje, a tarde, a noite e a
madrugada para aprovar medidas provisórias, porque
o prazo de vigência expira hoje à meia-noite, portanto,
sem qualquer espaço para um debate mais sério. O
que nós queremos, Srªs e Srs. Parlamentares, é que a
questão da admissibilidade, pré-requisito constitucional
para que as medidas provisórias possam ter validade,
seja respeitada nesta Casa, porque, Sra. Presidente
– e caminho para encerrar –, se nós, Parlamentares
da oposição e da base governista, não ﬁzermos respeitar a Constituição, nós não nos faremos respeitar
pela população que nos elegeu.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sra.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos analisando aqui, neste plenário, a Medida Provisória 517, de
2010, transformada em Projeto de Lei de Conversão
nº 11, de 2011.
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Antes, porém, de discutirmos o seu mérito, é necessário tecermos algumas considerações quanto à
sua constitucionalidade.
Há cerca de quatro semanas, esta Casa aprovou, contra o voto da oposição, a Medida Provisória
nº 513, de 2010, apelidada, pela imprensa, de Medida
Provisória Guarda-Chuva, pois tratava de diversos assuntos sem absolutamente nenhuma relação entre si.
Foi um momento tenso neste plenário, em que
nós, Parlamentares da oposição, abandonamos a sessão em protesto à sua votação. O Senado, naquele dia,
diminuiu sua estatura com a aprovação de matéria tão
ﬂagrantemente inconstitucional.
Eis que, agora, estamos novamente discutindo
outra medida provisória guarda-chuva, publicada no
apagar das luzes do governo anterior.
Composta esta medida provisória originalmente
de 22 artigos, a matéria foi modiﬁcada pela Câmara
dos Deputados e chega a esta Casa com 56 artigos,
tratando dos mais variados assuntos.
Segundo nos informa o Senador Romero Jucá
em seu relatório, a matéria versa sobre incentivos ﬁscais para produção econômica em pesquisa, desenvolvimento e inovação; altera a Lei das Sociedades
Anônimas; promove ajustes no modelo de tributação
sobre a cadeia de produção de carne suína, de aves,
soja e outros; institui o Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares, aqui já
mencionado por outros Senadores que me sucederam;
estimula o acesso à Internet no País; extingue o Fundo
Nacional de Desenvolvimento (FND); regulamenta o
funcionamento do Fies e o Prouni e institui o Programa
de Educação Tutorial. E não para por aí. São tantos os
assuntos, que não poderia discorrer acerca de todos
no pouco tempo de que dispomos aqui.
Para agravar ainda mais esse quadro, dos 120
dias que a Constituição lhe confere de vigência, essa
medida chega ao Senado Federal em sua última semana de validade. Ou seja, enquanto a Câmara debruçou-se sobre a matéria ao longo de 113 dias, o Senado
não conta nem com sete dias para estudá-la.
Como esperar que esta Casa analise, em tão pouco tempo, faltando agora apenas um dia do prazo ﬁnal
de sua vigência, assuntos tão complexos e variados?
Trata-se, na verdade, de inconstitucionalidade
ﬂagrante, uma vez que essa medida provisória versa
sobre tantos assuntos distintos, que não poderia preencher os pressupostos constitucionais de relevância
e urgência – um desrespeito evidente ao Congresso
Nacional e à Constituição Federal.
Essa medida provisória consegue ser ainda mais
diversiﬁcada em temas que a Medida Provisória nº
513, de 2010, aprovada aqui sem o voto da oposição.
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É hora de pormos um ﬁm à galhofa que o Poder
Executivo vem nos dedicando.
Ao deixar que uma matéria dessa natureza chegue a esta Casa desta maneira e a poucos dias de
seu prazo ﬁnal, o Poder Executivo tem-nos dado um
recado muito claro: o Senado Federal não tem qualquer
relevância no processo legislativo. É apenas mais uma
etapa – possivelmente, a menos importante.
Por isso, Sra. Presidente, somos contra essa
medida provisória quanto a sua constitucionalidade e
sua juridicidade.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia, pelo estrito
cumprimento do horário.
Agora, o Senador Pedro Taques fará uso da palavra por cinco minutos, para encaminhamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não vou
falar sobre medida provisória. Vou falar sobre limite.
Qual é o limite de cada um de nós? Um Senador
da República possui limite. Será que o limite do Senado é Deus, Sra. Presidente?
Não vivemos num Estado teocrata; portanto,
Deus não pode ser o nosso limite. Será que o limite
de cada Senador, de cada Senadora é um partido político? Não é um partido político, porque não vivemos
em uma ditadura partidária.
Será que o nosso limite, Senador Cristovam, seriam as Forças Armadas? Não. O nosso limite não é o
Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. Qual é o nosso
limite, Senador Mozarildo? O nosso limite é a Constituição da República. Por isso, nós, no Senado, não podemos fazer qualquer coisa, porque nós temos um limite.
A Constituição da República estabelece a democracia, um Estado democrático de direito. Não há
Estado democrático de direito sem separação de poderes, sem a separação do Legislativo, do Executivo
e do Judiciário. Hoje, Senador Aloysio, nós vivemos
quase que em um Executivo imperial, um Executivo
hipertroﬁado, um Executivo superforte. Isso não é bom
para a democracia. Isso não é bom para o Estado democrático de direito.
Como nós podemos votar, analisar, debater e
votar três medidas provisórias, em menos de dez horas, neste plenário? Esta Casa está se omitindo nas
suas atribuições constitucionais. Para que serve um
Senador da República? Para que cada Senador da
República recebe R$20 mil por mês? Para que cada
Senador da República pode contratar até 65 servidores públicos? Para que cada Senador da República
pode gastar da República até R$17 mil por mês em
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passagens aéreas? Para que, Senadora Lúcia? Para
que nós possamos parlar, e parlar vem de debater e
parlamento é aquele que debate. E nós estamos aqui
nos omitindo nos debates mais importantes para a
República. Nós não fazemos outra coisa aqui a não
ser debatermos, de afogadilho, medidas provisórias
que são inconstitucionais. Inconstitucionais porque
não tratam do mesmo tema. Temos aqui o denominado contrabando legislativo, rabo da lei, caudas legais,
em que o Presidente, não interessa o seu sexo, não
interessa o seu partido, traz ao conteúdo da medida
provisória temas outros, muitas vezes, temas agradáveis, mas que possam servir de boi de piranha para
que outros temas possam ser aprovados. Nós, do Senado da República, estamos nos omitindo.
Vejo aqui, Senador Armando, vários Senadores
que lutaram pela redemocratização do País, Senadores inclusive, Senador Aloysio, que pegaram em armas
para a redemocratização do País, mas nós estamos
abrindo mão das nossas atribuições, atribuições por que
muitos brasileiros lutaram, por que muitos brasileiros
morreram, para que nós aqui estivéssemos, lutando
por um Legislativo que seja independente, um Legislativo que não se coloque em posições não agradáveis
frente ao Poder Executivo. Nós não podemos nos omitir.
O Senado da República não pode se transformar num
apêndice, num satélite do Poder Executivo.
Esta medida provisória e os termos em que estamos a discutir as medida provisórias revelam a omissão
deste Senado da República. E aí, Senador Mozarildo e
Senador Randolfe Rodrigues, muitos logo começarão
a perguntar: para que serve o Senado da República?
Para que serve o Congresso Nacional? Se nós não
servirmos para nada, nós não poderemos defender a
nossa existência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sra. Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Eu gostaria de me
inscrever para encaminhar a matéria. Senador Jayme
Campos, Mato Grosso.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um momento. O Senador Jayme Campos
inscrito para encaminhamento. Quem está falando?
Aonde? Pois não, Senador Agripino.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu
conversei com o Senador Cyro Miranda, que me propôs a inversão. Como ele não chegou ainda, poderia
inverter comigo...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Com a palavra o Senador Agripino Maia, por inversão com o Senador Cyro Miranda.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero começar
por onde terminou o Senador Pedro Taques: para que
serve o Senador? O que justiﬁca ele ganhar o que ganha, ter as passagens a que tem direito, as regalias? A
que se obriga um Senador da República, um congressista? A defender o interesse do cidadão.
Nós estamos aqui, Senador Pedro Taques, para
defender o interesse do cidadão.
Neste momento, estamos discutindo a urgência,
a constitucionalidade e a relevância de uma medida
provisória.
Senador Pedro Taques, V. Exª estava aqui ontem
na hora em que se estabeleceu um desentendimento
entre as lideranças. O Senador Aloysio Nunes participou das tratativas para se chegar ao entendimento.
Eu poucas vezes vi o Senador Romero Jucá, homem
de muito bom trato, tão excitado e tão hesitante na deﬁnição. Hoje compreendo por quê. Essa medida provisória, Senador Aloysio, contém mais de cinquenta
temas. A rigor, a rigor, nós deveríamos estar votando
cinquenta medidas provisórias diferentes, uma por uma.
Cinquenta, porque, para ser honesto com a sociedade, seria preciso que se votasse matéria por matéria.
Cinquenta temas!
Não quero cansá-los nem vou extrapolar o tempo
de cinco minutos que nos é dado para discutir a urgência, a relevância e a constitucionalidade dessa matéria.
Quero pegar uma única matéria dentre as cinquenta
de que essa MP trata. Só ela justiﬁca nós virarmos a
noite na tentativa de defender a sociedade, o cidadão.
Senador Aloysio, Senadora Ana Amélia, nós estamos diante de uma “CPMFzinha” disfarçada, cavilosa,
guardada no meio de cinquenta temas que inquietam
o Governo.
Daí a sofreguidão do Líder do Governo, que tem
a obrigação de defender o interesse do Governo. Mas
nós temos a obrigação de defender o interesse da
sociedade, do cidadão. Eu sou pago, Senador Pedro
Taques, para defender o interesse do cidadão.
Eu estou me referindo a um dos temas de que
essa matéria trata. É a RGR, a famigerada Reserva
Global de Reversão. Bonito nome; nefasto efeito. Senador Aloysio, essa RGR foi criada em 1957. O prazo
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de vigência dela, como a CPMF, era 31 de dezembro
de 2010. Esta MP está revigorando a RGR famigerada
por mais 25 anos. Sabe quando signiﬁca isso para o
bolso do contribuinte? São R$35 bilhões. Em 25 anos,
R$35 bilhões.
Onde é que está a cavilação da RGR? Está embutida, como encargo, na conta de luz que V. Exª paga,
eu pago, a Senadora Ana Amélia paga, o Senador
Mozarildo paga, a Senadora Marta paga, todos nós
pagamos. A conta de luz que V. Exª paga, aqui ou
em São Paulo, é pelo menos metade imposto e RGR.
“Não, mas a RGR é importante...” Ela foi criada para
subsidiar o Governo com recursos na eventualidade
de ter de devolver...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – A
distribuição de energia elétrica é feita por concessionárias, mas a União poderia ter a necessidade de tomar de volta alguma concessão, pela estatização do
setor, porque a privatização podia não ter dado certo.
Deu certo em todo canto. Nunca a RGR foi usada para
um ﬁm. Ela é usada para quê? Usada para reserva de
contingência. Ela é guardada – e vou falar no mérito
desse assunto –, ela é cobrada do contribuinte, encarecendo a conta de energia elétrica, prejudicando o
cidadão, e ela é gasta para equilibrar o déﬁcit público.
Você troca o gasto público de má qualidade por essa
cobrança que você faz, metendo a mão no bolso do
contribuinte com uma conta de energia elétrica cara,
com a tal da RGR.
Essa, portanto, matéria é urgente, relevante para
o Governo. Para o cidadão, ela é...
(Interrupção do som)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu
concluo. Ela nem é urgente, nem é relevante. Pelo contrário, ela é desnecessária, irrelevante e inconveniente. E, em nome da inconveniência, nós vamos votar
solenemente contra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Cara
Presidenta, Marta Suplicy, Senadores e Senadoras,
nossos telespectadores da TV Senado, ontem, numa
cerimônia de aposição de uma foto do Ministro Garibaldi Alves, Ministro da Previdência Social, nosso
colega no Senado, representante do PMDB do Rio
Grande do Norte, o Ministro da Previdência, na Comissão presidida por Delcídio do Amaral, falou sobre
os abusos das medidas provisórias e até lembrou que
não somos contra as medidas provisórias, mas, sim,
contra a forma como elas fazem a superposição so-
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bre o Poder Legislativo, e acabam atrapalhando – e
até sufocando – a atividade que temos, não só aqui,
no Senado, mas também na Câmara.
Várias medidas provisórias trancam a pauta das
votações aqui no Senado e também na Câmara Federal.
E esta pauta está trancada, claro, como disse o
Senador Randolfe Rodrigues, muito mais pela culpa
do Executivo e um pouco também pela nossa leniência
em relação ao exame dessas matérias.
Ninguém é contra medida provisória. O que nós
estamos questionando aqui é exatamente o abuso de
colocar num cesto só matérias das mais diversas naturezas, como, por exemplo, energia nuclear, como já foi
referido aqui, banda larga, frete da marinha mercante
e extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
A Medida Provisória nº 517, que se transformou
no PLV nº 13 – casualmente o número do Partido da
Presidenta Dilma Rousseff –, tem um aspecto que,
como se referiu o Senador José Agripino, impacta diretamente sobre o cidadão, caro Senador.
E a Federação das Indústrias do meu Estado,
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a
Fiergs, junto com o Instituto Acende Brasil ﬁzeram um
levantamento preciso a respeito do impacto que a Reserva Global de Reversão, que agora é prorrogada até
2035, representa no bolso do contribuinte brasileiro. Eu,
até por questão de coerência, porque aqui votei contra
o acordo de Itaipu que aumentará o custo da energia
para os brasileiros, também falo sobre essa matéria
levantada há pouco pelo Senador Agripino.
A prorrogação da Reserva Global de Reversão
é indesejável para investidores, para consumidores e
também para as empresas do setor de energia que
estão inconformadas, porque, no dia 31 de dezembro,
vencia o prazo de vigência dessa famigerada Reserva
e agora ela é recuperada até 2035.
A Reserva Global de Reversão é onerosa, porque, em 2010, o governo arrecadou R$1,6 bilhão com
essa reserva. Ela representa 10% do total arrecadado
em tributos e encargos, e a carga tributária do setor
já é dez pontos percentuais acima da média nacional.
Somente 46% dos recursos do Fundo da RGR
são aplicados no setor. A justiﬁcativa da medida provisória não prevê o uso especíﬁco para os recursos. E
o argumento, Sra. Presidente: conﬂito de interesse. A
Eletrobras é o principal beneﬁciário dos recursos: 66%
direcionados a subsidiárias ou coligadas da Eletrobras.
Mas um detalhe muito importante – e aqui que é
a questão crucial das medidas provisórias: a falta de
transparência. Não há prestação de contas quanto a
projetos beneﬁciados pelo Fundo, critérios de seleção
dos projetos e resultados desses mesmos projetos.
Isso bastaria para que a gente ﬁzesse aquilo que fez,
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com muita coragem, o nosso colega Garibaldi Alves,
atual Ministro da Previdência Social: mandou de volta
para o Poder Executivo uma medida provisória que
era inconveniente e inoportuna, que não tinha nem
urgência, nem constitucionalidade.
Muito obrigada, Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia,
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) – Com a palavra, o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Meu Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta
tribuna para dizer umas poucas palavras.
Tive o privilégio, mesmo tendo vindo de uma
família pobre, de ter feito o curso de Direito, no qual
aprendi que no nosso País há três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário – Poderes autônomos
e independentes. Foi isso que aprendi na universidade.
Entretanto, meu Presidente, Senadores e Senadoras,
infelizmente, não é o que tenho visto nesta Casa de leis.
Hoje, chego a ter dúvidas quanto ao nosso regime
democrático de direito. Percebo que medidas provisórias inconstitucionais são feitas na calada da noite e
vêm a este Parlamento para serem julgadas. Mas, na
verdade, eu não me sinto um Senador – quero dizer
isto com toda clareza – que está aqui para discutir essas medidas e votá-las.
Eu percebo que eu estou aqui, meus caros Senadores e Senadoras, meramente para votar as autoridades. É esse o sentimento que tenho tido aqui ultimamente. Isso me deixa muito triste, porque a visão
deste Parlamento para mim era outra e não esta com
que tenho me deparado aqui.
E quero dizer que ontem ﬁquei extremamente
decepcionado, porque eu sempre tive comigo que a
palavra do homem... São três coisas que não voltam
atrás: uma palavra dita, uma ﬂecha lançada e uma
oportunidade perdida. Ontem vi aqui o nosso eminente
Senador Jucá, em questões de minutos, engolir as suas
próprias palavras. Isso me deixou muito estarrecido e
muito triste, principalmente vindo de um Parlamentar
do calibre do nosso eminente Senador Jucá.
E quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que acabei
de chegar lá de fora. Deus está vendo cada um de nós
aqui dentro desta Casa de leis, como o povo também
está vendo cada um de nós aqui dentro. Vocês podem
aguardar: quem estiver fazendo o errado aqui vai pagar, e vai pagar muito caro. Não tenho dúvida disso.
Obrigado, meu Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra, o Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra, a Senadora Marinor Brito.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os
que nos ouvem aqui, na galeria, sejam todos e todas
bem-vindos. Há algum tempo, há umas quatro ou cinco semanas, nós conseguimos construir aqui no Senado Federal, depois de muita discussão e de muita
tentativa de acordo, a elaboração de um projeto de lei
para tentar fazer uma interface com esse debate das
medidas provisórias. Eu perguntava ainda há pouco a
alguns Senadores: este projeto entrou na pauta, recebeu várias emendas, vai voltar para as comissões,
depois vai voltar para votação em primeiro turno, em
três sessões... E eu perguntava: qual será o tempo
que ainda temos até a aprovação deste projeto para
que a gente elimine, de uma vez por todas, o voto de
afogadilho das medidas provisórias?
Estamos aqui discutindo a relevância e a urgência
da Medida Provisória nº 517, de 2010, Projeto de Lei
de Conversão nº 13. Este Projeto entrou com proposta de alteração de quatro legislações: a Lei nº 6.004,
de 15 de dezembro de 1976; a Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; a Lei nº 11.478, de 2007, e a Lei
nº 12.350, de dezembro de 2010, instituindo Regime
Especial de Incentivos para Desenvolvimento de Usinas Nucleares; dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga; altera
a legislação relativa a isenção do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante; dispõe sobre
a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento; e
dá outras providências.
Aqui já foi bem explorado, por diversos Senadores
que me antecederam, que este não é um projeto de
relevância nem de urgência. Este projeto contém quatro
temas diferenciados; já é inconstitucional. O art. 62 da
Constituição trata disso. O projeto pretende conceder
mais isenções e reduções ao Imposto de Renda sobre ganhos de capital e ﬁnanceiro; pretende conceder
mais benefícios tributários aos setores exportadores
de soja. Lá no Pará, os sojeiros da região do baixo e
médio Amazonas do Tapajós são os principais responsáveis pelo desmatamento naquela região. E a região
está absolutamente sem condições de infraestrutura
para atender às populações que precisam se deslocar
da área onde atuam os sojeiros.
O projeto tenta impedir as ações judiciais de estudantes contra a cobrança de juros sobre juros dos
ﬁnanciamentos do Fies. Agora que o Governo Federal
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começou a melhorar as condições para obtenção do
crédito para os estudantes, ele quer impedir as ações
judiciais de estudantes contra a cobrança de juros sobre juros do ﬁnanciamento do Fies. Uma hora anuncia
que consegue trazer condições objetivas para que estudantes tenham possibilidade de ﬁnanciamento; outra
hora, deﬁne que essas dívidas são impagáveis e que
ninguém tem o direito, Senador Cristovam Buarque, de
entrar com uma ação judicial para requerer...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...condições adequadas de ﬁnanciamento.
Então, eu queria aqui, Sr. Presidente Sarney...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Tem um orador na
tribuna. Eu peço ao Plenário que faça silêncio.
Senadora Marinor, já prorroguei seu prazo por
um minuto.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
queria, então, para concluir, Sr. Presidente, dizer que
não considero que a medida provisória tem relevância
e tem urgência. Nós achamos que esses artigos são
mais privilégio tributário à renda do capital, ao mesmo
tempo em que o trabalho é tributado, pesadamente,
por meio de uma tabela de imposto de renda altamente
defasada frente à inﬂação, que penaliza a classe média
com uma alíquota de 27,5%.
A medida provisória, portanto, viola a Constituição Federal...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...em
seu art. 150, e por isso não vamos aceitar (fora do microfone) – para concluir mesmo, Sr. Presidente, agradecendo a prorrogação do tempo –, não vamos aceitar
que essa medida provisória seja votada com caráter
de relevância e urgência.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, não nos parece necessário
ser douto em Direito para veriﬁcar que a Medida Provisória nº 517, que deu origem ao PLV nº 13, apresenta
um descalabro legal ao tratar de um sem número de
assuntos diferentes numa mesma medida provisória.
É o que está ocorrendo, neste momento, com
o projeto de lei já votado pela Câmara e agora em
exame, a toque de caixa, como sempre, pelo Senado. Tudo isso com um prazo que beira o ridículo para
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a manifestação desta Casa. Vale registrar: a matéria
chegou ao Senado no último dia 26 de maio e tem de
ser votada até 1º de junho, hoje.
Mas examinemos o descalabro contido no PLV
nº 13. A medida provisória que lhe deu origem tratava de dez assuntos diferentes em seus 22 artigos. Na
Câmara, a medida foi acrescida de mais 34 artigos
por emendas parlamentares. Esses 34 novos artigos
versam sobre outros nove assuntos diferentes dos dez
originais da MP, o que faz com que o PLV contenha
um total de 19 assuntos diferentes.
Dessa forma, o PLV nº 13 altera dezessete leis
diferentes e um decreto-lei, tratando de assuntos tão
diversos como a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento, a alteração da legislação relativa à
isenção do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante e a instituição do Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares, Renuclear.
Neste último particular, a energia nuclear, é inoportuno e inconveniente apreciá-lo em caráter de urgência num momento em que o mundo está em processo
de avaliação dos custos e benefícios dessa tecnologia.
Aprovar o Renuclear por meio de medida provisória coloca o Brasil na contramão do mundo, Senador
Aloysio Nunes, e repercute mal para a imagem de um
país que pretende ter assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
O fato é que o PLV nº 13 transformou-se numa
verdadeira colcha de retalhos ou no que nos bastidores
do Congresso já se convencionou denominar jocosamente de “MP Frankenstein”.
A atividade legislativa se está tornando, com isso,
uma verdadeira balbúrdia, ao arrepio da lei. Senador
Alvaro Dias, digo isso porque a Lei Complementar nº
95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis determina,
em seu art. 7º, inciso II, que a lei não conterá matéria
estranha ao seu objeto ou a este não vinculado por
aﬁnidade, permanência ou conexão.
Ora, claro está, segundo a lei complementar
orientadora da elaboração das leis, que toda lei deve
ter apenas um objeto e que nela poderá conter matéria
que seja estranha a ele ou a ele não esteja vinculada
por aﬁnidade, permanência ou conexão.
Por serem equiparadas às leis, as medidas provisórias também devem obedecer aos ditames da Lei
complementar nº 95, de 1998, tratando tão-somente de
um único objetivo, e não de uma profusão de assuntos,
como foi hábito do Governo passado, repetido com a
maior sem-cerimônia pelo Governo atual.
No caso do PLV nº 13, por exemplo, os artigos
30 e 44 regulamentam a compensação de precatórios
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judiciais, matéria de que trata o art. 100 da Constituição Federal. Essa regulamentação, por si só, mereceria uma lei própria, autônoma, dada a sua relevância.
Em vez disso, está misturada ao balaio de gatos em
que se transformou o Projeto de Lei de Conversão, ao
sabor dos interesses do momento.
Esses expedientes tornam confusa a legislação
brasileira, diﬁcultando o seu entendimento e a sua
eventual consolidação. Também por vezes se perde a
informação sobre a autoria deste ou daquele dispositivo inserido no projeto de lei de conversão, bem como
sempre a intenção do legislador, elementos importantes
para a compreensão da legislação e da sua história.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª que
conclua o seu discurso.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Para concluir, Sr. Presidente.
Penso que esta seja uma prática nefasta à elaboração das leis no País, às instituições em geral e ao
Legislativo, em particular. É preciso mudar e talvez a
discussão da PEC nº 11, de 2011, em tramitação no
Congresso, seja uma boa oportunidade para impor limites à criação desses “frankensteins” legislativos, tenham
eles como criador o Governo ou a Câmara dos Deputados. Ou talvez seja o caso de simplesmente recorrer
ao Poder Judiciário se não obtiver acordo no âmbito do
Parlamento – o que seria de todo lamentável –, para
fazer valer o que está escrito na Lei Complementar nº
95, de 1998, a respeito da elaboração das leis.
O certo é que as coisas não podem continuar
como estão, sob pena de estarmos contribuindo para
a criação de confusão no mundo das leis e para a desmoralização do Poder Legislativo do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cristovam Buarque com a palavra,
para encaminhar a votação.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, o Congresso se aﬁrma, muitas vezes,
com votos positivos em relação a leis que mudam a
realidade de um país. Este Congresso brasileiro já se
aﬁrmou inclusive pela abolição da escravatura, mas,
em geral, os grandes momentos do Congresso são
quando ele tem a força, a clareza, a nitidez de dizer
um não, quando chega ao ponto de sentirmos que
basta na maneira como o Congresso é achincalhado.
O que nós vamos votar hoje se situa nestes momentos em que não dizer um não rotundo ao que é
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proposto signiﬁca baixar a cabeça, desmoralizar o
Congresso, a democracia.
Nós não podemos aceitar uma medida provisória
que chega aqui com aberrações completas do ponto de
vista da forma como é apresentada, com um número
imenso de propostas diferentes, com contrabando incluído dentro da medida provisória. Esta medida provisória
chega aqui como uma aberração, mas chega também
como uma violentação no equilíbrio dos três poderes.
Ela chega aqui para dizer ao Congresso que baixe a
cabeça e vote sem saber o que está votando, porque,
se ﬁzermos aqui um pequeno teste entre cada um de
nós, eu duvido que muitos digam o que estão votando.
Quero deixar claro que não consegui entender o
que me pediram para votar agora. E votar o que a gente
não sabe direito o que é signiﬁca votar irresponsavelmente, é votar abrindo mão da maior das obrigações
de um Parlamentar, que é dizer sim quando quer sim,
dizer não quando quer não. Aqui, se a gente disser sim
ou disser não, vai querer dizer talvez.
Eu faço um apelo, não por causa de governo ou
de oposição ao governo. Faço um apelo pela necessidade de zelarmos pela responsabilidade que temos na
construção da democracia brasileira, que, dia depois
de dia, vem sendo ameaçada por uma espécie de partido único que se constitui e um partido único de balançar a cabeça, porque nem mesmo um partido único
de debater entre ele as suas ideias não se consegue.
Nós não podemos tolerar essa marcha devagar,
mas que leva a um abismo que a gente só descobre
quando está lá embaixo.
Felizmente, esta medida provisória chega aqui
trazendo uma grande coisa, Senador Aloysio: a possibilidade de abrir os olhos da gente, porque as outras
tinham uma certa coerência, as outras tinham uma
certa posição, e a gente terminava votando “sim” ou
votando “não”. Esta não tem consistência. Esta é uma
aberração, é uma violência, é um acinte do processo,
da composição em equilíbrio dos Três Poderes.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, venho aqui para deixar claro que, com a
responsabilidade que eu tenho, estou zelando para
que, amanhã, eu possa dizer que as coisas erradas
aqui são feitas por outros, porque eu não vou ter que
balançar a cabeça e dizer que fui eu que ﬁz. Para manter minha cabeça erguida, eu vou votar “não”: “não” em
defesa do Congresso, para não deixar passar a ideia
de que nós somos aqui uns insigniﬁcantes que apenas
apoiamos o que é mandado aqui por parte do Governo.
Eu defendo e apelo: “não” a essa mistura de propostas, que chega aqui para violentar o Congresso por
meio de uma aberração jurídica.
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Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, só uma consulta, enquanto o nobre Senador se encaminha à tribuna.
A inscrição para o mérito está aberta ou só depois da discussão?
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Está aberta, sim, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Inscreva-me para discutir o mérito, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Está inscrito.
Senador Paulo Bauer também inscrito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Nós estamos discutindo urgência e relevância.
Já está abrindo a inscrição para o mérito também?
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Já está aberta, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Então, inscreva-me também para o mérito.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pois não.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Cyro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, inscreva-me para a discussão do mérito.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Quero inscrever-me para
o mérito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Para
inscrever-me, Sr. Presidente. José Agripino.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Senador Aécio Neves, para falar sobre o mérito, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero fazer apenas uma observação. O
meu tempo praticamente já terminou. (Pausa.) Agora
está valendo, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, exatamente no dia em que a Câmara dos Deputados aprovava a Medida Provisória nº 517, nós, aqui no Senado,
realizávamos uma audiência pública na Comissão de

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Infraestrutura com o objetivo de debatê-la, Senador
Aloysio Nunes.
Com a participação de representantes do Governo e dos consumidores de energia elétrica, aquele
colegiado debruçou-se sobre a proposta de prorrogação da Reserva Global de Reversão, a chamada
RGR. Pode-se, então, entender claramente o conceito,
as características e a destinação dos recursos provenientes deste encargo, cuja cobrança, que vem sendo
realizada desde 1957, deveria ser extinta no ﬁnal do
ano passado e foi prorrogada até 2035, por meio da
medida provisória que estamos agora a discutir.
Qualquer um que tenha acompanhado minimamente a audiência de nossa Comissão de Infraestrutura
com facilidade está convencido de que esta prorrogação não tem o menor cabimento.
Primeiramente, porque o fundo foi criado com o
ﬁm especíﬁco de quitar possíveis obrigações ao ﬁnal
do período de concessão das companhias elétricas e
nunca foi usado para este ﬁm. Este tributo é primo-irmão
da CPMF. Veio com um objetivo, foi sendo ampliado e
apropriado para outras ﬁnalidades e, enﬁm, incorporado às contas do Governo que dele não abre mão.
Ademais, ele faz com que hoje os impostos cheguem a quase metade, ou 45% do que pagamos pela
energia elétrica no Brasil, uma das mais caras do
mundo!
Esta injustiﬁcada prorrogação signiﬁca para o
consumidor brasileiro um pagamento adicional estimado de R$ 2,5 bilhões.
A justiﬁcativa apresentada pelo Ministério de Minas e Energia, de que 59% dos recursos da RGR são
aplicados no Programa Luz para Todos, não se sustenta.
Não se sustenta, Senador José Agripino, porque
o montante atual, de aproximadamente R$ 16 bilhões,
é mais que suﬁciente para cobrir os custos das ligações que ainda são necessárias.
E não se sustenta, também, porque o Programa
Luz para Todos tem o seu término previsto para este
ano, enquanto a prorrogação pretendida se estenderia por décadas.
Nada justiﬁca impormos mais este fardo à já
pesadíssima e vergonhosa carga tributária sobre as
tarifas de energia que assolam desde o mais humilde
trabalhador às mais poderosas indústrias do País, o que
eleva o custo Brasil e torna nossas exportações, meu
caro amigo Armando Monteiro, menos competitivas.
V. Exª subiu há poucos dias nesta tribuna para
falar do excesso da carga tributária do Brasil e esta é
uma delas, que pesa sobremaneira no setor produtivo
de nosso País, sobretudo da indústria brasileira, que
está deixando de ser competitiva.
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O valor da eletricidade é preponderante na composição do custo ﬁnal de nossos produtos. Principalmente para alguns setores essenciais, como aço e
vidro, por exemplo.
Hoje, cerca de dez encargos incidem sobre o preço da energia. Em alguns setores, o preço da energia
para a indústria foi elevado do patamar de R$82 por
megawatt/hora, em 2001, para o custo atual estimado
acima de R$220.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas demonstra
“que o impacto do custo da energia elétrica na competitividade das empresas. Entre 2009 e 2020, o relatório
aponta que o Brasil deve ter um crescimento vigoroso,
de 4,99% ao ano, por conta da ascensão social, realização da Copa de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016
e a exploração do Pré-sal.
Mas o País poderia crescer mais e seus produtos serem mais competitivos com um preço de energia mais barato. Se houvesse redução de encargos e
tributos em preços da energia elétrica e gás natural,
ao invés de crescimento de 4,99% ao ano até 2020, o
PIB do Brasil poderia se expandir a 6,18% anuais [ou
seja] – 1,2 ponto percentual a mais do que o cenário
de preços mais elevados. Haveria um acréscimo de
R$695 bilhões ao PIB em 2020.
Segundo a Fundação Getúlio Vargas...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, um minuto para concluir. Um minuto, Sr.
Presidente. (Fora do microfone.) Segundo a Fundação Getúlio Vargas, caso nada seja feito, entre 2009 e
2020, a tarifa média paga pela indústria deve aumentar
22,7%, sendo que o preço pago pelos setores mais
eletro intensivos deve subir 31,2%.”
Por essa e outras razões, não podemos permitir
que praticamente metade da conta de luz continue sendo conﬁscada para o pagamento de encargos, tributos
e subsídios, ainda por cima sem justiﬁcativas razoáveis.
O fato, meu Presidente José Agripino, é que o recolhimento da RGR é oneroso, desnecessário e prejudicial. Sua prorrogação não se justiﬁca, a não ser para
a Eletrobras, que é remunerada pela administração do
fundo, tendo recebido por isso R$90 milhões em 2010.
Isso sem falar do óbvio conﬂito de interesses.
A Eletrobras é a principal beneﬁciária da RGR, com
66% dos recursos direcionados à suas subsidiárias
ou coligadas.
Nota-se que não existe a menor transparência
na aplicação desse dinheiro. Não há prestação de
contas quanto aos projetos beneﬁciados, nem quanto
aos critérios de seleção e muito menos quanto aos
resultados alcançados.
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Votaremos contra a MPV 517, senão pelas demais matérias alheias, como de costume ilegalmente contrabandeadas para o texto da proposição, mas
principal e inarredavelmente pelos argumentos que
acabamos de expor.
Está é a minha posição, este será meu voto, Sr,
Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney . Bloco/PMDB
– AP) – Encerrado o encaminhamento da votação.
Em votação.
As Srªs. Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam os pressupostos de urgência permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Peço aos Srs. Senadores que votaram contra
que declinem o seus nomes para que conste na Ata.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota contra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
veriﬁcação de voto, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Demóstenes Torres, Sr. Presidente.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O PSOL
vota contra, eu e o Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – Apoio para a o pedido de veriﬁcação do Senador Alvaro Dias.
Há número regimental, vamos proceder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Peço veriﬁcação, Sr.Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Aécio Neves votou não, Sr. Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Cyro Miranda vota contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“sim”, a favor da medida provisória.
É uma medida provisória importante para o País,
para a continuidade de programas sociais no campo,
no tocante a energia elétrica.
Portanto, nós apelamos para que as Srªs e os Srs.
Senadores que estão em seus gabinetes venham até
o plenário votar pela aprovação da medida provisória.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, o DEM encaminha “não” a relevância e urgência, que é o que estamos discutindo agora.
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O DEM encaminha “não”, Sr. Presidente.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente, o PT encaminha “sim”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente José Sarney, a Minoria encaminha o voto “não”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha “não”, até porque não
houve sequer um Senador que defendesse a proposta.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, o PP encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PP encaminha “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, o PSOL encaminha “não”, ressaltando
que é a votação dos pressupostos de relevância e urgência, e ainda teremos debate de mérito sobre essa
medida provisória.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PCdoB vota “sim”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – E o DEM pede que apenas os quatro que registraram votem agora. Vamos aguardar para registrar
os nossos votos oportunamente.
Por enquanto estamos pedindo veriﬁcação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o PT encaminha o voto “sim” e convidamos
os Parlamentares para comparecer ao plenário para
votar. Trata-se de um conjunto de medidas importantes para o País, por isso o encaminhamento do PT é
pelo voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que estão noutras
dependências da nossa Casa que compareçam ao
plenário, pois estamos num processo de votação nominal da Medida Provisória nº 517, pressupostos de
relevância e urgência.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Inácio Arruda pediu a palavra pela
ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
aproveitando a oportunidade do espaço para votação
nominal, eu quero registrar a data de hoje, celebrada
desde o ano 2000 como o Dia Nacional da Imprensa.
A data de 1º de junho enseja, portanto, grande
reﬂexão nossa também. Nós estamos aqui ao lado do
Senador Valadares, muitos colegas dos sindicatos e da
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Federação Nacional dos Jornalistas estão presentes, e
sempre temos uma quantidade enorme de jornalistas
que acompanham as atividades do Senado Federal.
Nós queremos registrar esta data com um apelo
adicional a V. Exª. A emenda constitucional do Senador Valadares já foi aprovada há um período razoavelmente longo na Comissão de Constituição e Justiça,
todos os líderes assinaram o pedido de votação dessa
emenda constitucional.
Eu queria apelar uma vez mais a V. Exª para que
votemos a emenda constitucional dos jornalistas, para
que possamos honrar também, uma vez mais, a trajetória da imprensa brasileira, desde o jornal Correio
Braziliense, ainda nas suas primeiras edições, lançadas na Inglaterra, onde já se pregava a independência
do Brasil, através de Hipólito da Costa.
Então, Sr. Presidente, é o apelo que faço a V. Exª,
que a emenda dos jornalistas, de autoria do Senador
Valadares, e no nome da nossa Senadora... Aliás,
jornalista de uma atuação surpreendente no Senado
Federal pelo zelo pelas causas que tem abraçado e,
sobretudo, por ser um daqueles que reivindicam que
votemos o mais rápido possível a emenda constitucional dos jornalistas, porque será também uma conquista
da democracia brasileira.
Então, quero agradecer V. Exª. Aqui estamos com
a nossa Ana Amélia e o nosso autor. Eu fui apenas
o relator. E apelo a V. Exª pelos jornalistas do Brasil
inteiro. Obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Alcançado o quórum mínimo, eu peço aos Srs.
Senadores do DEM e da Oposição e àqueles que são
contra que registrem seus votos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que exerçam o seu
direito de votar, para podermos passar à discussão do
mérito da matéria.
Senador Requião está votando.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Eu queria declarar o meu
voto favorável. Agora, acho que existe um erro técnico
grande nessa emenda. No momento em que ela isenta de imposto rendimentos enviados ao exterior sem
isentar os recebidos por domiciliados no Brasil, ela faz
uma diferenciação perigosa.
Em segundo lugar, esses rendimentos, quando
chegam ao exterior, são tributados nesses países,
que dão o crédito correspondente ao imposto brasileiro. Como o imposto brasileiro é zero, vai pagar mais
imposto lá. De modo que existe uma transferência de
recursos do Fisco brasileiro para o Fisco estrangeiro.
Eu não sei aonde vai chegar o benefício daqueles que
desejam atrair.
Eu não podia deixar de fazer essa observação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Alcançado o número regimental, vou proceder à votação.
Se algum Sr. Senador ainda deseja votar...
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)

372
20692 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2011
Junho de 2011

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM: 34; NÃO: 19.
Abstenção: 3
TOTAL: 56.
A urgência foi aprovada.
Vamos passar à discussão da matéria.
A oradora inscrita em primeiro lugar, Srª Vanessa
Grazziotin. (Pausa.)
A Senadora não está presente.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de registrar meu voto contra essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
Senador Jarbas Vasconcelos com a palavra, para
discutir a matéria.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para discutir. Com revisão do orador.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a imprensa deﬁniu muito bem
a Medida Provisória nº 517 como sendo um verdadeiro
“Frankstein”. É exatamente o que ela é, um monstro
gerado na burocracia do Executivo e alimentado pela
passividade das duas Casas do Congresso Nacional,
sobretudo o Senado da República.
Foi editada sorrateiramente no último dia do mandato do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. É o ato ﬁnal, a
mais completa síntese da relação que o ex-Presidente
manteve com o Congresso no seu governo. Pouco interessou o respeito às instituições, o respeito à norma
legal. O que sempre valeu para Sua Excelência foi a
larga maioria de sua base de apoio, cultivada à custa
da generosidade do Estado brasileiro, que permite ao
Poder Executivo cooptar apoios e transformar o Congresso em um mero despachante.
Para mim, Sr. Presidente, pouco importa se essa
medida provisória é importante para o PT, para o expresidente Lula e para o Governo Federal. Ela é um
grande desmantelo para a instituição, Congresso Nacional.
Nós temos que, novamente, Srs. Líderes da oposição, Demóstenes, Alvaro Dias, ingressar na Justiça,
tantas vezes for necessário, para que um dia possa
prevalecer a voz da razão, a decisão da Justiça.
Baseado neste poder que tinha como Presidente,
Lula editou e medida provisória Frankstein, que trata
de tudo. É uma verdadeira colcha de retalhos.
A Medida Provisória nº 517 concede incentivos
aos mais variados setores da economia, do Plano Na-
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cional de Banda Larga ao desenvolvimento de usinas
nucleares, além de ﬂexibilizar a emissão de debêntures com redução de impostos sobre seus rendimentos.
Regulamenta a política de juros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e
altera o sistema de imposto e de créditos para o setor
do agronegócio. Prorroga a isenção do adicional de
frete para renovação da marinha Mercante, e o maior
absurdo, prorroga também, de maneira discricionária,
a cobrança da reserva Global de Reversão – RGR,
encargo que incide sobre todos os consumidores de
energia elétrica do País, até o ano de 2035.
Não vou enumerar aqui todos os dispositivos da
MP, pois iria me alongar. Cito apenas estes oriundos do
Palácio do Planalto, que não guardam qualquer relação
entre si e não atendem aos pressupostos constitucionais de urgência e relevância. É um quebra-cabeça que
algum burocrata resolveu despejar sobre o Congresso
de uma única vez, sob o beneplácito de um Presidente
da República em ﬁnal de mandato.
Mas o enredo não está concluído, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. A Câmara dos Deputados
– sempre a Câmara dos Deputados – conseguiu piorar
a situação. Examinou a matéria durante exatos 98 dias
e conseguiu o impensável: inseriu novos dispositivos
no projeto de lei de conversão que vem ao exame do
Senado. Os 22 artigos originalmente propostos passaram a ser 56. Nada foi acrescentado sem o conhecimento do Palácio do Planalto ou, em alguns casos,
a seu pedido. A Câmara inseriu novas mudanças na
Lei das S.A.; regulamentou a compensação de dívidas
federais por precatórios; instituiu novas desonerações
tributárias para vários segmentos, com destaque para
a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e da
CSLL incidente sobre a venda de gás natural destinado
à produção de energia por termoelétricas.
Este, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é o triste
quadro institucional que viva a nossa República. O Executivo legisla despudoradamente através de medidas
provisórias e a Câmara dos Deputados, que deveria
avalia preliminarmente a urgência e relevância das
propostas, aproveita a oportunidade para, em conluio
com o poder que usurpa suas prerrogativas constitucionais, acrescentar novos dispositivos à barafunda
legal em que se constituía a proposta.
Note-se que a equipe econômica do Governo Dilma é a mesma do governo anterior. Só o desrespeito e
o descrédito pelo papel do Congresso explicam o fato
de o Executivo procurar o Relator Revisor para inserir
novas propostas.
Sr. Presidente, qual será o papel do Senado Federal em toda essa história? Qual o comportamento
que se espera da expressiva base de apoio do Governo
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nesta Casa? Abrir mão do mandato que a população
lhes conferiu e passivamente aprovar a matéria, sem
ter o mínimo conhecimento do que se está votando,
infelizmente, parece ser o desfecho esperado. Vamos
examinar uma matéria que chegou a esta Casa no dia
26 de maio. São cinco dias úteis de tramitação, apenas
duas sessões deliberativas para exame. Submeter-me
a isso, como representante do Estado de Pernambuco
nesta Casa, para mim é profundamente humilhante.
Não temos tempo hábil nem condições práticas
de examinar esses vários dispositivos amparados neste guarda-chuva chamado Medida Provisória nº 517.
O Senado vai aprovar desonerações ﬁscais que não
possuem uma justiﬁcativa. São tantos os segmentos
beneﬁciados, sem que saibamos quais os critérios estabelecidos para a distribuição de benesses, que ﬁco a
questionar se a edição de tal medida no último dia de
governo em ano eleitoral não poderia ser considerada,
no mínimo, no mínimo, no mínimo, como suspeita.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
chamo a atenção para a gravidade deste momento. O
Senado está prestes a aprovar a renovação de uma
cobrança de duas taxas embutidas na conta de luz
de todos os brasileiros. A MP prorroga a cobrança da
RGR até 2035. O que se está propondo é um encargo
que vai penalizar o consumidor da próxima geração.
As duas taxas, a RGR e a destinada ao Incentivo às
Fontes Alternativas da Energia – Proinfa, somadas,
signiﬁcam onerar a tarifa de energia elétrica em R$3,5
bilhões por ano. Estamos concedendo desonerações
e incentivos e apresentando a fatura para todos os
brasileiros que consomem energia elétrica.
Votarei contra esta medida provisória, por considerá-la um acinte à autonomia desta Casa. Não compactuarei com a ilegalidade. O Senado não pode ser
conivente com o abuso em que se transformaram as
medidas provisórias.
Sei que as palavras da oposição são palavras ao
vento, que não sensibilizam um plenário com maioria
governista. Maioria prepotente, arrogante e autoritária
instalada neste plenário que atua pensando estar ajudando a Instituição. Aqui, ontem, se falou até em usar
o Regimento para impedir a discussão nesta Casa.
Isso, Sr. Presidente, eu não vi nem no regime da
ditadura. Nem no regime ditatorial, quando eu era do
MDB e Deputado Federal, ameaçado de ser preso,
de ser cassado. Nem nesta época Senador Aloysio
Nunes, vi algo parecido. Impedir o debate é uma proposta desavergonhada dos membros do PT. Faz-nos
vergonha, cada dia que passa nos entristece mais a
conduta vergonhosa com que tem atuado aqui a maioria governista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
V. Exª dispõe de dez minutos para discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, volto
à tribuna, depois de encerrada a discussão dos pressupostos de admissibilidade, em que, aliás, pudemos
observar o silêncio ensurdecedor da maioria governista,
para discutir o mérito da Medida Provisória nº 517.
E pergunto, Sr. Presidente, discutir o quê? E discutir para quê? Discutir o quê, se são tantos e tantos
os temas misturados nessa barafunda desconexa empacotada na medida provisória, que não sei qual deles
selecionaria como objeto da minha intervenção.
Claro, evidentemente saltam aos olhos aqueles
mais gritantes, os absurdos maiores. Aquele, por exemplo, que concede incentivos ﬁscais para as indústrias
que desenvolvem usinas nucleares. Já foi apontado,
por vários oradores, o anacronismo desse dispositivo
no momento em que a Alemanha, de onde se originou,
aliás, a tecnologia da nossa primeira usina nuclear – a
Alemanha é um país que tem 30% da sua matriz energética baseada no nuclear –, resolve encerrar suas
atividades até o ano de 2022.
Mas não apenas isso. Os jornais de hoje trazem
a notícia de que o Governo, que mandou para cá esta
medida provisória, decidiu adiar, sine die, as quatro
novas usinas que estavam programadas para serem
construídas quando ﬁcar pronta a usina de Angra 3,
em 2015. Esse mesmo Governo pede urgência para
aprovar esses incentivos para o desenvolvimento da
indústria nuclear.
Outro absurdo gritante, evidentemente, que é
objeto de um destaque que apresentei à MP foi suﬁcientemente debatido, embora tardiamente, aqui no Senado, na Comissão de Infraestrutura, numa audiência
pública promovida por requerimento meu a respeito da
Reserva Global de Reversão.
Estiveram presentes representantes do Governo,
do Instituto Acende Brasil e dos grandes consumidores.
Eu diria que faltaram os representantes dos pequenos
consumidores, os consumidores familiares, as pessoas,
as famílias que pagam a conta de luz, que será mais
salgada a partir da data de hoje, que já foi encarecida há alguns dias, quando o Congresso Nacional, a
mando da Presidente, deu um presente ao governo
paraguaio, triplicando o preço da energia consumida
no centro-sul e importada do Paraguai. Esses são os
absurdos mais gritantes.
Agora, o Congresso e o Senado, especiﬁcamente, ﬁcam impossibilitados de discuti-los. Vejo aqui itens
que poderiam merecer uma visão, digamos, positiva
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por parte da oposição, quando o Governo propõe incentivos nas alíquotas de PIS/Pasep e Coﬁns para o
modem para o Plano Nacional de Banda Larga. Por que
não examinar? Para que talvez, com isso, esse Plano
Nacional de Banda Larga saia do papel ﬁnalmente.
Mas há outros sobre os quais não tenho sequer
condição de opinar. Por exemplo, a desafetação parcial de uma reserva particular do patrimônio natural no
Estado do Amapá mereceria uma discussão aprofundada na Comissão de Meio Ambiente; a extinção do
Fundo Nacional de Desenvolvimento; a extensão de
benefícios ﬁscais para um sem número de atividades
econômicas no apagar das luzes do governo anterior,
exatamente no momento em que o Brasil vive uma
das mais graves crises ﬁscais da sua história. Mas é
impossível discutir uma a uma.
Estão todas empacotadas e amarradas umas às
outras. E a maioria governista é levada por essa corrente
a votar “Sim”, mesmo contrariando os interesses das
regiões que representam e dos Estados que representam, como é o caso de alguns dispositivos que afetam
seriamente a economia da Zona Franca de Manaus
e que contrariam o ponto de vista dos representantes
da Amazônia no Senado da República. Mas a maioria
governista se vê obrigada a votar.
E a oposição sequer se vê estimulada a discutir.
Não há momento mais bonito na vida parlamentar que
o momento em que a discussão promove o esclarecimento, em que há um livre entrechoque de opiniões
que, muitas vezes, altera posições cristalizadas baseadas em fronteiras partidárias ou no campo que divide a situação da oposição. O Presidente desta Casa,
o Senador José Sarney, já deve ter vivido momentos
como esse na sua longa e profícua vida parlamentar.
Eu também os vivi, mas aqui não há espaço para o
convencimento; para troca de opiniões; não há espaço para o diálogo; não há espaço para o contraditório;
existe apenas espaço para o rolo compressor.
Eu não diria que esta medida provisória é um
Frankenstein. O Frankenstein é um personagem de
ﬁcção. Frankenstein, hoje, chega até a ser um personagem inocente e divertido, pois as artes visuais
foram capazes de criar monstros muito mais assustadores. Ela é, na realidade, uma medida nefasta no
seu mérito e também na forma pela qual é submetida
ao Congresso.
Agora, Sr. Presidente, no fundo, existe uma concepção da relação entre o Legislativo e o Executivo
que foi expressa recentemente pelo Secretário-Geral
da Presidência, o Ministro Carvalho, quando disse
que o Governo pode viver perfeitamente bem sem o
Congresso. Eles precisam do Congresso apenas para
carimbar essa maçaroca de papéis que nos remetem
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sob a forma de medidas provisórias. O Congresso
serve, sim, para evitar a convocação de personagens
do Governo embaraçados na hora de explicar como
ﬁcaram milionários do dia para a noite. Para isso, servem o Congresso e a maioria governista. No mais, não
servem para nada, aos olhos do Governo.
O desprezo é tão grande, que a Presidenta da
República e o seu Ministro Chefe da Casa Civil disseram ignorar a tramitação nesta Casa de uma proposta
de emenda constitucional que altera o regime e o rito
de tramitação das medidas provisórias, proposta de
iniciativa de ninguém mais do que o Presidente desta
Casa, do Presidente do Congresso Nacional. A Presidente da República alegou total ignorância, e o Chefe
da Casa Civil, aquele que é encarregado de levar ao
conhecimento da Presidente, ao Chefe do Executivo,
as questões que são examinadas pelo Congresso,
para que ela possa orientar a sua base parlamentar,
aprovando-as, rejeitando-as ou modiﬁcando-as; o Chefe
da Casa Civil, preocupado em explicar o seu enriquecimento súbito e vertiginoso, confessa que também
não tomou conhecimento da proposta de autoria do
Senador José Sarney.
Assim, a vida vai levando-nos, como disse o
nobre Senador Cristovam Buarque; vai levando-nos
para um abismo institucional do qual nós nos daremos conta, quando já estivermos no fundo. Por isso,
vamos votar “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, por mais apelidos que possamos
criar para uma medida provisória dessa natureza, sempre faltará inspiração, mas, sem dúvida, é uma espécie
de feira livre, uma zona franca, um balcão de negócios
e de favorecimentos, que nos leva a reﬂetir sobre determinada entrevista que o empresário, reportandose à empresa Delta, concedeu à revista Veja, quando
aﬁrmou que com alguns milhões é possível comprar os
políticos. Essa aﬁrmação ofensiva, irresponsável porque
generalizadora, mereceu repulsa e indignação.
E, mais do que isso, pedimos ao Presidente do
Congresso Nacional que representasse, que interpelasse judicialmente o responsável por aﬁrmativa tão
torpe como essa. Mas não tenho como não dizer que
uma medida provisória como essa acaba ensejando
suspeição. É uma proposta que afronta a pobreza do
País; é uma proposta que ofende milhões de brasileiros desvalidos, porque fere o princípio da isonomia,
estabelece privilégios pontuais e localizados, atende a
grupos organizados poderosos. Aqueles que possuem
o poder de inﬂuir sobre o Parlamento conseguem em-
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butir numa medida provisória como essa – que passa
a ser verdadeira festa – penduricalhos incríveis, que
estabelecem benefícios incontáveis, que passam por
aqui sem que a Casa deles tome conhecimento.
Não é ofender quem quer que seja aﬁrmar que não
há nesta Casa alguém que possa dizer que conhece
o teor dessa medida provisória em profundidade; que
teve o tempo suﬁciente para analisar todos os dispositivos nela contidos. Não, seria exigir além das nossas
limitações que pudéssemos conhecer em profundidade
todos os dispositivos dessa medida provisória e quais
são os seus reais objetivos, porque há objetivos supervenientes, mas há objetivos subjacentes, que permanecem na penumbra do nosso conhecimento.
Não posso entender, por exemplo – e o Relator
não nos explicou –, o que o Brasil ganha com essa
alteração, já aqui criticada pelo Senador Dornelles: a
redução para zero da alíquota do Imposto de Renda
sobre rendimento de títulos privados de longo prazo,
emitidos por empresas não ﬁnanceiras, pagos a beneﬁciários residentes no exterior.
Senador Ataídes, alguém que reside no exterior
é beneﬁciado por essa medida provisória. Quando
aﬁrmamos que se fere o princípio da isonomia é porque há empresários nacionais que pagam os impostos
mais altos do mundo, as taxas de juros mais elevadas
do planeta, encargos sociais incríveis e que não são
beneﬁciados pela ação generosa do Governo, que
institui medidas provisórias para oferecer benefícios
pontuais e dirigidos. Como pode alguém entender esse
procedimento?
O Ministro Dornelles, que é especialista, não entendeu; muito menos este humilde Senador poderia
entender esse procedimento do Governo. Por que esse
benefício para quem mora no exterior? É um estímulo
ao desenvolvimento no exterior? Geração de emprego, renda, receita pública no exterior? Nós legislamos
para beneﬁciar brasileiros ou estrangeiros? Ou mesmo
para beneﬁciar brasileiros que daqui se foram, talvez
desesperançados com os governos que temos?
Essas são indagações. Eu poderia citar item por
item e indagar por que, ou seja, o que justiﬁca a redução
a zero da alíquota do imposto de renda dos rendimentos
auferidos por pessoa física com debêntures emitidas
por sociedades constituídas para realizar investimentos
em infraestrutura. Quem me garante que isso não está
sendo dirigido para atender determinados interesses?
Quem me garante que isso não está sendo dirigido para
beneﬁciar determinadas organizações, determinados
grupos? Quem me garante não existirem nessa medida provisória espertezas não reveladas?
Ora, Srs. Senadores, por que só 19 votos? Alguém, aqui, defendeu essa medida provisória? Por
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que só 19 votos? É preciso que se explique por que
só 19 votos.
É uma medida provisória que estabelece mudança
nas regras para constituição e operação do Fundo de
Investimento em Participações em Infraestrutura.
É evidente que dirão: “É porque precisamos estimular as obras de infraestrutura no País.” Mas a que
custo? O Tesouro Nacional vem abastecendo especialmente o BNDES. Recursos oriundos do Tesouro
Nacional são transferidos para compor o orçamento do
BNDES, que, por sua vez, celebra empréstimos privilegiados com grandes empresas, grandes empreiteiras
de obras públicas, com juros subsidiados.
O trabalhador simples, o trabalhador humilde, o
assalariado deste País subsidia juros que atendem a
interesses de grandes empreiteiras de obras públicas
no País, inclusive agora, construindo estádios dos clubes de futebol para a Copa do Mundo de 2014.
Eu não tenho nenhuma dúvida em aﬁrmar que
o programa Bolsa Família, diante dos benefícios que
são conferidos, constantemente, pelo Governo brasileiro a poderosos deste País, acaba sendo uma gota
d’água no oceano imenso de tantas irresponsabilidades ﬁnanceiras no Brasil.
Foram incluídos 30 artigos na Câmara dos Deputados. Ora, por que 30 novos artigos na Câmara dos
Deputados? A quem esses artigos beneﬁciaram? E
olha que nós ouvimos, aqui, de lideranças desta Casa,
inclusive do Governo, que não admitiríamos mais os
penduricalhos, que não votaríamos mais os chamados
“jabutis”. Eu até brinquei com o Senador Benedito de
Lira, de Alagoas, que o “jabuti” dele era o último que
passaria por esta Casa, quando ele conseguiu incluir
na medida provisória a pavimentação de uma rodovia
no seu Estado de Alagoas.
Quantos “jabutis” já subiram às árvores das medidas provisórias e passaram, passivamente, pelo
Senado Federal?
Esta Medida Provisória mexe com o gás, altera
a lei do gás. Assuntos nucleares já aqui focalizados,
assuntos referentes à energia nuclear, no momento...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir, Srª Senadora – ... no momento em que há uma
preocupação universal com os riscos que essas usinas nucleares oferecem a partir da tragédia japonesa,
com medidas prontas, imediatas, eﬁcazes e corajosas
na Alemanha, aqui nós votamos incentivo à política de
energia nuclear na clandestinidade, na penumbra de
uma medida provisória frankensteiniana.
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Eu vou concluir, Srª Presidente, dizendo que,
quando chegou do Governo, essa medida provisória
estabelecia uma renúncia ﬁscal da ordem de R$2,8 bilhões. Com os penduricalhos apresentados na Câmara
dos Deputados, certamente, o dobro ainda é pouco.
Nós estamos, enﬁm, dirigindo, transferindo recursos públicos ao setor privado em benefício de alguns
privilegiados deste País.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Enquanto o Senador vai à tribuna, minha Presidente, eu
gostaria só de uma informação: o meu nome está aí
na lista de inscrição?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É o seguinte.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vou até ler a lista, para que tenhamos clareza:
Senadores Mário Couto, Paulo Bauer, Demóstenes,
Cyro Miranda, Randolfe Rodrigues, Lúcia Vânia, Aécio
Neves, Cícero Lucena, Ataídes Oliveira e Cristovam
Buarque.
Vamos tentar cumprir o Regimento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, Senador Blairo Maggi, V.
Exª, que foi um grande governador, que é um homem
público de respeito, que faz vida pública com responsabilidade, deve ter, como eu tenho, a consciência de
que a política é uma associação de registros. Quem
faz vida pública e pratica um ato hoje pode ter esse ato
relembrado, recuperado vinte anos depois. Porque vida
de homem público, de quem exerce vida pública – seja
homem, seja mulher – é livro aberto, registrado.
O que nós estamos votando aqui agora, portanto, pode ser cobrado, Senador Aloysio Nunes, mais
na frente.
Então, foram 19 votos que a oposição obteve na
apreciação sobre urgência, relevância e constitucionalidade. A maioria governista votou a favor da urgência,
da relevância e da constitucionalidade.
Eu faço política com princípios e acho que, para
o meu futuro, é importante que eu guarde os devidos
registros dos votos que eu dou. Fazer política é assumir responsabilidades.
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O relator desta matéria, o ilustre Senador Romero
Jucá, ofereceu relatório, Senador Armando Monteiro,
talvez de três minutos, quatro minutos. Três, quatro minutos para uma matéria que contém mais de cinquenta
temas! É como dizendo: “Olha, é para votar o que seu
mestre mandar”. O meu mestre é o cidadão, foi quem
me elegeu. É a sociedade brasileira. O brasileiro vota
e elege governo e elege oposição. E o brasileiro precisa ter a consciência de que o papel de governo e o
de oposição são igualmente importantes. O governo é
aquele em que ele conﬁou para entregar a condução do
Poder Executivo, que é quem tem o poder no Brasil de
usar o dinheiro público para fazer o bem às pessoas. A
oposição tem a obrigação de ﬁscalizar, e a sociedade
começa a perceber a importância da oposição.
O Governo tem cometido acertos? Tem cometido
acertos. Mas o Governo só comete acertos ou comete
equívocos? Comete equívocos. Vai bem o Brasil. Pode
até ir bem, mas vai menos bem do que ia há seis meses.
Não quero, Senador Armando Monteiro, desconhecer
que o Brasil ganhou nos últimos oito anos. Ganhou,
teve ganhos. Há coisas positivas: a redistribuição de
renda; o salário mínimo, que cresceu, é verdade, e
que, no começo deste Governo, já inﬂetiu a curva para
baixo, por um descompromisso da Presidente Dilma; e
o pior, a inﬂação retomou, perigosamente. Em níveis
alarmantes? Ainda não. Graças a Deus, ainda não.
Mas já está no limite da banda superior. E a grande
conquista dos Governos Itamar e Fernando Henrique,
com o Plano Real, que foi a contenção da inﬂação em
níveis civilizados, pode estar em risco. É hora, portanto, de pensar no futuro do País. E o futuro do País está
se pensando aqui, agora.
As pessoas podem até não perceber isto, mas
estamos votando sim. Estamos votando competitividade do Brasil, Senador Jayme Campos. Nós estamos
votando o emprego para os brasileiros, Senador Pedro
Taques, e é nossa obrigação verbalizar isso.
E o que o Relator fez foi uma perversidade com
uma maioria governista, que tem que ter responsabilidade do voto. Não pode votar “A” ou “B”, porque o seu
mestre mandou. Isso aqui é uma Casa que signiﬁca a
sociedade brasileira. Cada Estado tem três Senadores,
que representam o operário, o proﬁssional liberal, as
classes A, B, C, D e E – interesse de todos.
Senador Aloysio Nunes, o modelo brasileiro, a
economia brasileira precisa ser protegida a cada momento. Há cinco anos, a participação da indústria na
formação do PIB era superior a 25%; hoje não chega
a 16%. As exportações do Brasil estão num volume
grande? Estão sim. Devido a quê? Ao agronegócio,
aos minérios, a commodities.
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O nível educação do Brasil está bem? Está muito mal. Nós estamos no modelo da Coréia, de Cingapura? Estamos longe disso, de ter esta consciência.
Qual é nossa obrigação? É lutar para que o Brasil seja
minimamente competitivo. O Brasil não está fazendo o
dever de casa na educação para fazer com que a população brasileira tenha a chance de formar quadros
capazes de produzir o produto industrial competitivo
no plano internacional. O Brasil só está produzindo,
pelo heroísmo dos homens do campo e das mulheres
do campo, o agronegócio.
Agora, se não se der o mínimo de oportunidade à
sociedade brasileira, à indústria brasileira, as oportunidades da sintonia ﬁna, nós com votações como essa,
Senador Clésio, vamos botar o Brasil para baixo.
O que nós estamos votando? Cinquenta temas
diferentes. Aqui se falou sobre o ridículo do que esta
MP contém. Se você tem dinheiro no exterior rendendo juros e tem rendimento de juros para receber, o dinheiro nos Estados Unidos, na hora de você receber
o rendimento do seu dinheiro, você paga. Aqui, por
esta MP, está se isentando o Brasil, este investidor da
cobrança de imposto no Brasil.
Nos Estados Unidos cobram 35%, mas deduzem
o que você tenha pago no Brasil.
Está se prevendo que no Brasil não haja a necessidade de se pagar nada. Se tivesse pago 15%,
17% ou 20% esta seria uma receita do Brasil, do rendimento do capital especulativo, que seria descontada
do imposto a pagar nos
Estado Unidos. Está se liberando para todo o imposto ser pago aos cofres americanos. Não dá para
entender a perversidade que está contida nesta matéria.
E o relator não explicou, não deu nenhuma explicação
que me convencesse.
Agora, há uma coisa que na minha cabeça não
passa. A tarifa de energia elétrica do Brasil, ao lado
da taxa de juros do Brasil, é uma das mais altas do
mundo.
Cabe na sua cabeça, Senador Clésio Andrade,
que a tarifa de energia elétrica da Alemanha, que só
produz energia elétrica pelo viés atômico, pelo perigoso
viés atômico, seja de 0,308 dólares por quilowatt hora
e a do Brasil seja 0,254 dólares por quilowatt hora?
Cabe na sua cabeça que o consumidor brasileiro
pague 25 centavos de dólares por quilowatt hora e o
consumidor americano, que tem um perﬁl de energia
elétrica assemelhado ao do Brasil, pague a metade,
13 centavos de dólar?
A matriz energética do Brasil, Senador Aloysio
Nunes, é composta por energia hidrelétrica, na sua
grande maioria, de energia termoelétrica – combustível,
de energia atômica num pequeno percentual e energia
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alternativa, energia eólica etc., como a americana, diferente da alemã que é quase toda energia atômica. Pois
a energia no Brasil é 25 centavos de dólar e a energia
nos Estados Unidos é 13 centavos de dólar.
Como é que você quer estabelecer competitividade para o Brasil dessa forma? Claro, no Brasil você
cobra sobre a tarifa de energia elétrica que V. Exª paga
na sua casa 26 impostos. São 23 impostos e 13 encargos. São 36 impostos, impostinhos e impostões. Por
uma carga tributária que, no Brasil, é a campeã das
arrecadações. No que nós estamos falando? Em competitividade do Brasil para geração de emprego.
O que se está votando nesta matéria? Uma aberração chamada reserva global de reversão. Que signiﬁca na verdade, na verdade, um dinheiro que você
paga na sua conta de luz, um percentual da sua conta de luz para ser usado na eventual indenização de
empresas concessionárias de que o Governo tenha
tomado a concessão.
Não existe isso, nunca existiu isso. Esse dinheiro está recolhido para uma coisa só: para fazer caixa
para o Governo, para abater no déﬁcit primário, para
substituir, com o imposto que nós pagamos na RGR, a
gastança de má qualidade do Governo. O Governo não
poupa, não poupa, continua a gastar mal, e é obrigado
a, para fazer o equilíbrio das contas públicas, meter a
mão no bolso do brasileiro, na conta de energia elétrica, na competitividade do que produz e gera emprego,
para compensar a gastança de má qualidade.
É isso que estamos votando. Em última análise,
Senador Cyro, é isso que nós estamos votando: aprovando a prorrogação, por 25 anos, com R$50... Corrijo:
falei em R$35 bilhões, mas são R$50 bilhões a mais
para essa conta malfadada.
Vou eu votar a favor disso? Nunca! Não há hipótese. Eu vou fazer o registro do meu voto e do meu
protesto a favor do emprego. Eu estou votando a favor
da competitividade do Brasil, para fazer da conta de luz
do brasileiro uma coisa honesta, decente, para tirar o
Brasil dessa relação indecente de campeão de tarifa
de energia elétrica. Eu não voto no Brasil campeão de
tarifa de energia elétrica para cima.
Eu voto com a minha consciência. Voto com a
minha consciência e vou votar seguramente, Senador
Jayme Campos...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador, por favor.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Queria só que V. Exª registrasse o som, para que eu
pudesse dizer que vou votar sonoramente a favor da
competitividade no Brasil. Vou votar e quero que esse
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voto ﬁque registrado para o futuro: vou votar “Não” a
essa MP, que é uma sucessão de perversidades com
as quais não vou pactuar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Agripino Maia.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, minha querida Pátria amada, hoje é
uma tarde histórica. Meu querido Brasil, hoje, a Pátria
Brasil está sendo traída aqui neste Senado Federal.
Ô Pátria amada, onde estão os teus ﬁlhos Senadores
que nesta tarde vão te trair? Enquanto a Alemanha,
Demóstenes Torres, fecha as usinas nucleares, esta
medida provisória, no seu mérito, vai incentivar a criação de usinas nucleares.
Ah, que saudade do Arthur Virgílio nesta tribuna!
Vão ferrar o teu Amazonas, Arthur Virgílio. Esta medida
provisória vai ferrar o teu Amazonas, vai ferrar a Zona
Franca de Manaus. Onde estão os Senadores do Amazonas? Digam-me, amazonenses! Ah, que saudade
do Arthur Virgílio! Como tu amavas a tua terra, como
amas tua, terra Arthur Virgílio, que sempre defendeste
aqui com muita garra, com muita valentia.
A Pátria está sendo traída nesta tarde, brasileiros e brasileiras.
Tudo pode! Hoje, nesta Pátria, tudo pode. Podem-se mandar medidas provisórias de qualquer jeito,
mesmo massacrando a população brasileira, mesmo
gerando desemprego, mesmo desestimulando a Zona
Franca, mesmo estimulando a criação de usinas nucleares...
Tudo pode! Tudo pode, Brasil.
E com essa frase “tudo pode”, o milionário Palocci
resolveu fazer o que tudo pode: resolveu aumentar o
seu patrimônio. Nesta Pátria, tudo pode. Mas o povo
brasileiro está ligado.
Tenho aqui um internauta dizendo, meu caro
Senador, que o patrimônio do Palocci não aumentou
apenas 20 vezes. O patrimônio do Palocci aumentou
50 vezes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Sessenta vezes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
apartamento, Brasil, em que o Palocci mora... Calcule
quanto o Palocci paga de aluguel! É uma vergonha,
Brasil, se deixar o Chefe da Casa Civil com todo esse
escândalo a sua frente!
Coitada da Dilma! Coitada da Dilma! Ela não tem
muita experiência. Não tem muita experiência. Chamou
o Lula: “Vem, Lula, vem me prestar socorro”. E o Lula
foi prestar socorro à coitadinha da nossa Presidenta.
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Aloysio, meu nobre Senador Aloysio, V. Exª tem
condição, com toda sua vida pública, de tanto trabalhar, de tanto suar a camisa, de pagar R$25 mil no
aluguel de um apartamento? Quatro mil e quinhentos
reais é o condomínio do Palocci, meus amigos Senadores! Quatro mil e quinhentos reais é o condomínio
do Palocci! Parece um sonho, Senadora. Parece que
estamos sonhando, Senadora.
Ah, Palocci sabido!
Hoje, vamos ver, Brasil, como é que Senadores
que se curvam aos pés da rainha têm a coragem de
trair a sua Nação. Estamos aqui diante de uma bomba. Esta medida provisória é uma bomba. Esta medida
provisória é um desrespeito. Esta medida provisória é
uma afronta ao povo amazonense. Esta medida provisória não deveria nem ter entrado aqui no Senado
Federal.
Ô, Pátria querida! Os teus ﬁlhos têm coragem; os
teus ﬁlhos têm coragem de votar contra o teu povo. Os
teus ﬁlhos Senadores – mostrou o painel ainda agora
– têm coragem de votar contra a sua Nação. À troca
de que, Nação brasileira? À troca de cargos, à troca
de favores, Nação brasileira.
Anote o nome daqueles que votarão hoje contra
a sua Pátria, Nação brasileira!
Anotem o nome e se vinguem deles! Anotem o
nome daqueles que virão a esta tribuna defender esta
bomba contra a Nação brasileira. Anotem o nome deles e delas.
Eu faço assim, nobres Senadores, aqueles que
me escutam agora nesta galeria, naquela galeria de
honra, eu faço assim, minha nobre Senadora Marta
Suplicy. Eu olho para esta Bandeira, Senadora, esta
Bandeira que eu amo, Senadora, esta Bandeira por
que eu luto, Senadora Marta, e digo com toda a minha
sinceridade: Eu não te traio, Bandeira brasileira. Eu
não te traio, Bandeira querida. Eu te ofereço a minha
honestidade. Eu ofereço a ti a minha honestidade e a
proteção ao teu povo, Bandeira querida! Se for preciso,
Bandeira, darei a ti o meu próprio sangue!
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Paulo Bauer. Está
presente? (Pausa.)
Depois é Demóstenes, Ciro, Randolfe, Lúcia,
Aécio, Cícero, Ataídes, Cristovam, Armando Monteiro
e Flexa.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, sem dúvida a discussão
desta matéria chama a atenção de todos os integrantes
desta Casa, porque, por si só, ela se faz na última data
disponível no calendário da sua vigência. Ela chama a
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atenção de todos nós porque se trata de matéria que
vai ter ampla repercussão no campo econômico e na
área tributária do Governo e do País. Ela nos obriga
a participar da discussão e do debate, principalmente
a respeito do seu mérito, porque enfoca várias áreas
do Governo, simultaneamente, e ela, ﬁnalmente, nos
obriga a manifestar nossa posição de aprovação ou
de contrariedade, porque sabemos que, efetivamente,
muitas das medidas por essa medida provisória anunciadas já se encontram em plena vigência e certamente, sendo alteradas por uma rejeição neste plenário,
trariam consequências muito graves para aqueles que
acreditaram na sua aprovação, como também, uma
vez aprovadas, poderiam trazer a continuidade dos
procedimentos daqueles que já foram beneﬁciados
pelos seus objetivos.
Nós, da oposição, Srª Presidente, Srs. Líderes,
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, temos que colocar uma questão de contexto, para que todos possam
reﬂetir a cada dia, a cada hora, mais e sempre com
mais critério e responsabilidade sobre o instituto da
medida provisória. Se o instituto da medida provisória
teve utilidade para vários períodos governamentais, inclusive para o período em que o meu partido, o PSDB,
governou o País, é necessário dizer que, nos dias de
hoje, no momento presente, a sociedade brasileira não
pode, não quer e não deve mais ver o seu Congresso
Nacional, a sua Câmara de Deputados, o seu Senado
da República vivendo a angústia de discutir matérias
que poderiam ser discutidas de uma forma mais democrática, mais participativa, mais abrangente e, principalmente, mais republicana. Por quê? Porque, sem
dúvida nenhuma, no regime político e governamental
que nós vivemos, é certo que as Casas Legislativas
existem para, interpretando a vontade do povo brasileiro,
contribuírem com o processo de governabilidade. Isso
não acontece. À medida que o Governo edita medidas
provisórias sobre os mais variados temas, ele as envia para o Congresso Nacional e, tendo uma maioria
expressiva e ampla de Deputados e Senadores, as
vê aprovadas integralmente, sem que aquela vontade
popular, sem que aquela manifestação da sociedade
em muitos momentos seja contemplada. Por quê?
Porque sem dúvida nenhuma, se a medida governamental é acertada, muitos setores da sociedade não
são contemplados pela medida governamental, porque
o Governo não sabe tudo; o Governo não vê tudo; o
Governo não entende de tudo, e nem poderia fazê-lo.
Nós tampouco entendemos de tudo e sabemos tudo.
Mas a nossa atividade política nos obriga a conversar
diariamente com a sociedade.
Eu disse ontem ao Ministro Haddad, ele como
Ministro, participando de uma audiência pública na
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nossa Comissão de Educação, por solicitação do Senador Ciro e presidida pelo Senador Requião.... Ele
esteve lá e, muitas vezes, disse que ouviu pareceres
e opiniões de pessoas que são imortais na nossa Academia Brasileira de Letras. E eu digo, se ele tem que
ouvir os imortais, nós ouvimos os mortais; nós ouvimos empresários, nós ouvimos eleitores, nós ouvimos
trabalhadores, nós ouvimos, enﬁm, todos aqueles que
no Brasil, diariamente, produzem, trabalham e querem
o progresso do País.
Agora, é difícil, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, colegas deste Parlamento, votar uma matéria que
foi produzida e encaminhada ao Congresso Nacional,
prestem atenção, no dia 30 dezembro, quando esta
Casa já estava em recesso; 30 de dezembro, penúltimo dia do Governo do Ex-Presidente Lula. Senador
Demóstenes Torres, não posso acreditar, como homem público, como gestor que fui de governo, que só
no dia 30 de dezembro tenha ﬁcado pronto todo esse
material de uma vez só, abrangendo tantos assuntos,
tantas áreas e tantos interesses. Tinha coisa pronta já
no dia 15 de dezembro, como devia ter coisa pronta
no dia 30 de novembro.
Obviamente, que quando se fala de política econômica, quando se fala de questão tributária, Senador
Romero Jucá, isso não nasce do dia para a noite. E
se o Governo espera para mandar tudo junto de uma
vez só, no último dia de mandato de um Presidente e
quando o Congresso está em recesso, é nos dado o
direito de pensar que o Governo não respeita o Congresso, não quer ouvir o Congresso, não está preocupado com a manifestação do povo nem tampouco
quer saber o que o povo pensa e o que o povo acha
de determinada providência, porque ela vale no dia
da sua publicação.
Todos os dias nós devemos reﬂetir sobre a questão da medida provisória e combater o bom combate,
Senador Aloysio Nunes Ferreira, dizendo, sim, que
medidas provisórias podem existir para questões especíﬁcas de segurança nacional, de calamidade pública,
eventualmente de questão orçamentária, mas não para
ﬁcar criando órgão, para ﬁcar criando emprego público
e tampouco para, em um “pacotaço”, trazer para esta
Casa, já em recesso, a notícia de grandes benefícios
e favores que o Governo pretende implementar.
Quando a gente vê, nesta medida provisória,
tratarem de assuntos como Imposto de Renda para
rendimentos de títulos adquiridos por estrangeiros,
de Imposto de Renda retido na fonte sobre debêntures; questões nucleares serem abordadas na medida
provisória; questões de informática e de automação
serem abordadas; custo de energia elétrica, um assunto importante e fundamental para o desenvolvimento
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do País ser prorrogado o seu atual sistema para o
ano de 2035; quando a gente vê, na mesma medida
provisória, ser mencionado questões de educação,
questão de ﬁnanciamento de educação superior pelo
Fies, quando se vê falar-se em gasoduto, em preço
de gás natural; quando se vê falar de aluguel de aeronaves; quando se vê falar de pagamento de dívidas com o Fundo de Variação Salarial; quando se vê
isenção de tributos, como o PIS e o PASEP, para o
gás natural; quando se veem questões relacionadas
ao Mercosul; é necessário dizer que estamos vendo
uma medida provisória que não é um pinheirinho de
Natal – nem tampouco o foi, porque ela chegou aqui
depois do Natal –, com certeza, ela é o embaralhamento do Ano Novo e a demonstração de que o novo
Governo, que se instalou a partir de 1º de janeiro
deste ano, não conﬁa no Congresso, porque poderia
ter mandado todas essas matérias, individualmente,
para cá, para serem discutidas pela sua base, pela
grande base que o Governo tem, com a contribuição
da oposição, Senador Randolfe Rodrigues, ajudando.
Nós queremos o bem do País, nós queremos menos
tributos, nós queremos políticas econômicas conﬁáveis
e estáveis; mas não queremos coisas que venham,
como se diz popularmente, goela abaixo, na véspera
do Ano Novo, querendo impor a vontade do Governo, e só a dele, sobre a vontade do povo brasileiro,
representado nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero justiﬁcar o meu voto, Presidente. Se eu aqui estivesse, eu
votaria favorável à admissibilidade do Projeto de Conversão nº 13, da Medida Provisória nº 517.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª,
Senador Amorim.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo citando uma
decisão do Ministro Celso de Mello acerca das medidas provisórias. O Ministro Celso de Mello, aliás, foi
acompanhado pela unanimidade dos seus colegas:
todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal votaram com ele.
Disse o Ministro Celso de Mello:
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Nada pode justiﬁcar a utilização abusiva de
medidas provisórias, sob pena de o Executivo
investir-se legalmente e ilegitimamente na mais
relevante função institucional que pertence ao
Congresso Nacional, vindo a converter-se, no
âmbito da comunidade estatal, em instância
hegemônica de poder, afetando, desse modo,
com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e sérios reﬂexos sobre o sistema
de checks and balances, a relação de equilíbrio que, necessariamente, deve existir entre
os Poderes da República.
Começo com a citação do Ministro Celso de Mello,
Srª Presidente, com uma única ﬁnalidade: dizer que o
Executivo hoje no Brasil é Poder hegemônico, é Poder
que manda nos demais e manda, sobretudo, no Poder Legislativo. Estamos funcionando como um Poder
subalterno, foi dito aqui. Uma medida provisória que
chegou à Câmara dos Deputados com 22 artigos sai
de lá com 54 artigos. Chegou com 8 temas e sai de lá
com mais de 30 temas, Senador Randolfe.
Então, permita-me. Quando vamos comentar aqui
alguns desses temas, nós o fazemos, Senador Cyro
Miranda, até constrangidos, porque quantas foram as
vezes em que chegamos a esta Casa e pedimos aos
Srs. Senadores que não votassem essas medidas?
Essas medidas muitas vezes afetam, sim, Senadores
da oposição, mas afetam também os Senadores do
Governo.
Hoje, por exemplo, estamos votando, Senador
José Agripino, incentivos tributários a vários setores da
economia, especialmente na questão da informática,
o aumento de acesso à Internet por banda larga para
gerar competitividade no setor de informática. Ok. O
Senador Mário Couto veio aqui e disse que ele tem
saudade do Senador Arthur Virgílio, porque o Amazonas
hoje não tem Senadores. Não vou dizer isso, porque
respeito os Senadores do Estado do Amazonas. Agora, a medida provisória beneﬁcia o meu Estado, mas
começa a acabar com a Zona Franca de Manaus, começa a destruir a Zona Franca de Manaus, porque os
incentivos que hoje são restritos à área de informática...
Modem, por exemplo, pode se produzido no Estado de
Goiás. Vou reclamar disso por quê? O Estado do Rio
Grande do Norte vai reclamar por quê? São Paulo vai
reclamar por quê?
Senador Aloysio Nunes, nós vamos reclamar
porque essa não é uma medida que deve ser tratada dessa forma, não é porque ela beneﬁcia a maioria
dos Estados e praticamente abre um rombo na Zona
Franca de Manaus que nós vamos aprová-la; é porque
esse tipo de matéria não pode ser tratada por medida
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provisória, foi o que disse aqui o nosso querido Ministro Celso de Mello.
A medida que nós transformamos em poder hegemônico o Poder Executivo, a medida que o Poder
Executivo não sofre contestação, a medida que hoje
prejudica o Estado do Amazonas, a medida que hoje
abre um rombo na Zona Franca de Manaus, amanhã
vai abrir um rombo no meu Estado, o Estado de Goiás,
amanhã ela vai abrir um rombo no bolso do consumidor, amanhã ela vai destruir a indústria nacional. Por
isso que não podemos aprovar esse tipo de medida
provisória.
Veja bem, o Governo abre uma série de possibilidades para que a área não ﬁnanceira possa emitir
debêntures, mas é óbvio que isso aqui é letra morta.
Por quê? A emissão de debêntures vai se dar de que
forma? Com a TR, que é medida da inﬂação mais 1%.
Isso vai chegar a quanto no ﬁnal do ano? Seis, sete por
cento. Se alguém pode comprar títulos do Tesouro com
taxa Selic, Senadora Lúcia Vânia, quem vai comprar
taxa para resgate de 6%, 7%, 8%, enquanto a outra é
de no mínimo 12%? Então, é balela, é conversa ﬁada,
e tudo embutido em medida provisória. Chega aqui no
último dia, na última hora, no último minuto, ninguém
pode fazer nada.
Qual é a nossa posição? É bovinamente, para
utilizar uma expressão do Senador Requião e, antes,
do nosso querido Nelson Rodrigues, é bovinamente
nós caminharmos para a aprovação. Não há outra possibilidade. Os Senadores da base do Governo devem
obediência cega ao próprio Governo, não têm opinião
nem para votar a favor de seus próprios Estados.
É algo que temos que parar para pensar. Alguém
me dizia: mas é um absurdo que nós não tenhamos a
oportunidade de apresentar emendas, de apresentar
destaques. Isso vai voltar ao Governo e não vai voltar
à Câmara.
Por isso que temos que trabalhar muito nesse rito
da medida provisória proposta equilibradamente pelo
Senador Aécio Neves.
Em relação aos incentivos tributários para o desenvolvimento de usinas nucleares, todos aqui já comentaram sobre esse tema. Vejam bem, não estamos
discutindo; estamos aprovando o incentivo para que,
no Brasil, sejam abertas novas usinas nucleares, no
momento em que o mundo inteiro discute ou a paralisação, ou a retração. Como é que vamos evoluir num
tema como esse?
Qual o governista, amanhã, que vai ter, como
desculpa, a aprovação da... “Vamos votar agora; quero
a modiﬁcação do Código Florestal, porque é em favor
da natureza”. E agora? Cadê os governistas? Cadê
os Senadores do Governo, para virem aqui e votar em
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favor do meio ambiente, em favor de uma energia elétrica de fonte limpa e renovável? E não da aprovação
a toque de caixa, via medida provisória, de algo tão
terrível quanto o incentivo à criação de novas usinas
nucleares no Brasil.
Quanto à reserva global de reversão, o Senador
Agripino já fez um estudo grandioso a esse respeito.
Estamos prorrogando por mais vinte e cinco anos a
cobrança de 2% na taxa de energia elétrica dos consumidores do Brasil. Estamos aqui, no Congresso,
chancelando que o Governo vai aumentar, por mais
vinte e cinco anos, a energia elétrica no Brasil. E, outro dia, aproveitamos e também ﬁzemos graça com o
bolso do contribuinte, do consumidor, dando recursos
graciosos para o governo do Paraguai. E aí diziam:
“Nosso dinheiro está sobrando”. Ora, se está sobrando,
por que, então, não investimos isso no Brasil? Por que
não extinguimos essa taxa, Senador Paulo Bauer, em
vez de darmos o dinheiro para o Paraguai?
Então, é isso que é incompreensível; é isso que
não podemos suportar. Há, aqui, uma série de outras
situações. Por exemplo, benefícios a frigoríﬁcos contra
supermercados e contra açougueiros. O que vai acontecer? O supermercado e o açougueiro...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vou encerrar, Srª Presidente. O supermercado
e o açougueiro vão passar isso para o bolso do consumidor. Vai aumentar o quilo da carne. Quem é que
está aumentando o quilo da carne? O Sr. Presidente
Lula, ex-Presidente – acho até que é presidente, porque continua mandando do mesmo jeito – e a Senhora Presidente Dilma Rousseff, porque endossa esse
tipo de medida.
Então, quando for sancionada essa medida provisória, senhores brasileiros, quando os senhores forem, no dia seguinte, comprar um quilo de carne e ele
estiver mais caro, por favor, reclamem com o Sr. Presidente Lula da Silva, reclamem com a Senhora Dilma
Rousseff, porque eles não dão tempo para o Senado
discutir essas medidas provisórias esdrúxulas, terríveis
e contra o povo brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Demóstenes Torres.
Com a palavra, o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, desde que cheguei a
esta Casa de Leis, tenho procurado me empenhar em
conhecer todos os aspectos relevantes do processo
legislativo.
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Entendo e creio que seria impossível adotar outra
posição, porque o processo legislativo se revela extremamente importante para a minha atuação como Senador pelo Estado de Goiás, ao lado da nobre Senadora
Lúcia Vânia e do ilustre Senador Demóstenes Torres,
este grande conhecedor do Direito e do Regimento.
O processo legislativo é muito claro quanto aos
critérios de constitucionalidade e juridicidade, ou de
adequação orçamentária e ﬁnanceira, mesmo no caso
das medidas provisórias, mas tenho avaliado como incoerente a forma de se avaliar o mérito das medidas
provisórias.
Explico a minha observação. Vejamos, por exemplo, o parecer do Senador Romero Jucá ao analisar o
mérito da Medida Provisória nº 517, que deu origem
ao Projeto de Lei de Conversão, PLV nº 13:
O art. 1º do PLV reduz a zero a alíquota do
imposto de renda incidente sobre rendimentos
produzidos por títulos ou valores mobiliários
adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2011,
objeto de distribuição pública, de emissão de
pessoas jurídicas de direito privado não classiﬁcadas como instituições ﬁnanceiras, quando
pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneﬁciário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda
ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
vinte por cento.
Os títulos ou valores mobiliários deverão
ser remunerados por taxa de juros preﬁxada,
vinculada a índice de preços ou Taxa Referencial – TR, e, ainda, cumulativamente, apresentar: (i) prazo médio ponderado superior a quatro
anos; (ii) vedação à recompra do papel pelo
emissor nos dois primeiros anos após a sua
emissão; (iii) inexistência de compromisso de
revenda assumido pelo comprador; (iv) prazo
de pagamento periódico de rendimentos, se
existente, com intervalos de, no mínimo, cento
e oitenta dias; (v) comprovação de que o ativo
tenha sido negociado em mercados regulamentados de valores mobiliários; e (vi) procedimento simpliﬁcado que demonstre o objetivo
de alocar os recursos captados em projetos de
investimento, inclusive os voltados à pesquisa,
desenvolvimento e inovação.
Vou restringir-me a dois parágrafos porque isso
já me basta como exemplo para mostrar que o foco do
mérito parece equivocado, posto que ignora o escopo
do parecer, ou seja, analisar o mérito de a matéria ser
tratada como medida provisória.
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Parecer de mérito é a manifestação de comissão
ou da Mesa Diretora sobre os aspectos relativos à necessidade, oportunidade, conveniência e relevância de
matérias tratadas na proposição.
Na elaboração dessa espécie de parecer, devemse observar, sempre que possível, as seguintes referências, entre outras:
a) caracterização do objeto enfocado,
suas variáveis determinantes e implicações
decorrentes;
b) fundamentação técnica, com dados
estatísticos ou formas de quantiﬁcação, quando possível;
c) localização da proposição no contexto das diretrizes programáticas do Governo
(oportunidade política);
d) relevância social: benefício previsto
para a clientela alvo da proposição (efetividade).
É importante considerar, na análise do mérito,
que a avaliação da propositura não deve se restringir
ao exame da repercussão da norma no que respeita
apenas aos destinatários diretos, mas também aos
que indiretamente serão por ela atingidos.
Portanto, o parecer de mérito deve avaliar o conteúdo da proposição, considerando a relação entre
custos e benefícios, efeitos positivos e negativos, encargos para os cidadãos, consequências da implementação da medida e efeitos colaterais possíveis,
decidindo, mediante fundamentação, pela aprovação
ou rejeição da matéria.
Resta claro que a análise de mérito tem um leque de observações a serem rigorosamente consideradas antes de se votar pela aprovação ou rejeição
da matéria.
Mas, no caso das medidas provisórias, qual deveria ser o escopo do parecer de mérito, o conteúdo
em si do projeto de lei de conversão ou as razões que
justiﬁcam a inserção da matéria no ordenamento jurídico
por meio de MP e não por projeto de lei ordinária?
Caso essa dúvida não seja dirimida, e a Casa
continue a analisar o mérito dos projetos de lei de conversão, como tem feito, creio não errar em dizer que a
análise do mérito passa a ser mero rito formal.
O que me deixa extremamente triste e constrangido é que ao conversar com vários Senadores da base,
eles me dizem: “Não sei o que está sendo votado; eu
não tive tempo”. Isso é um absurdo! E por que votam?
Como podem, Srªs e Srs. Senadores, dormir em paz,
contrariarem sua própria consciência com medo de
falar um “não”? Por que esse medo de falar “não”? Por
que esse medo do Governo em trazer esses artigos
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para serem analisados? Por quê? Porque assim teremos tempo de descobrir o que está por trás de tudo
isso, as maracutaias, os protegimentos, os excessos
contidos nessas MPs.
Digo aos senhores: reﬂitam, tenham consciência.
Não podemos ser, aqui, uma chancelaria: chancelar
apenas chancelar.
Os senhores têm dignidade, os senhores foram
votados, e assim quis a democracia que o Parlamento
tivesse essas proporções. Mas, o povo espera consciência. O povo, ao votar, espera que todos os senhores
reﬂitam sobre aquilo que estão votando e não aceitem.
Tenho certeza de que aqui nem o relator conhece essa
matéria, apenas a leu, ou melhor, nem leu.
Mas, quero dizer aos senhores que Rui Barbosa, hoje, está triste. Ele não esperava que esta Casa
chegasse a esse momento. Não era esse o propósito
desta Casa.
Estamos realmente em um caminho que parece
sem volta, pelo menos nesta Legislatura.
Consciência.
Hoje, quero votar “sim” pela dignidade, “sim” pela
lealdade, por isso, voto “não”.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Enquanto o Senador Randolfe chega à tribuna – peço a ele que ande
devagar, ele que é um jovem e anda muito ligeiro –,
quero registrar o movimento da Frente da Família que
acabamos de ter em frente ao Congresso Nacional,
com lideranças de todo o País, que têm posições deﬁnidas contra o PL nº 122, o qual certamente – esse
famigerado texto, esse esqueleto, esse esquife – o sepultaremos em nome da família do Brasil, assim como
o famigerado Kit, que a Presidente Dilma tão corajosamente, tão valentemente – a mim me orgulha, porque
no segundo turno andei por este País dizendo que ela
não comungava e teria a coragem de defender princípios de família – mandou, de fato, acabar com essa
história de Kit nas escolas. E fomos para as ruas, e a
família veio, quase 80 mil pessoas, numa quarta-feira,
de todo o País para dizer: “Qualquer tipo de enfrentamento a valores de família – nós acordamos, saímos
do casulo e estamos nas ruas – não terá êxito, porque
a família do Brasil acordou”.
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Faço este registro, com felicidade, para exaltar
os milhares de líderes deste País.
Acabamos de entregar, Senador Randolfe, ao
Presidente Sarney – eu que tenho feito um discurso
baseado em colocações feitas por V. Exª a mim e ao
Senador Walter Pinheiro –, agora são um milhão e
cinquenta mil assinaturas, em apenas uma semana,
de cidadãos e líderes do Brasil contra o famigerado,
sepultado PL nº 122.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós já abordamos aqui que, no
mérito, essa medida provisória não cumpre os requisitos de relevância e urgência.
Eu quis deixar para agora, no debate de mérito,
analisarmos mais pormenorizadamente o conjunto dos
aspectos dessa medida provisória e veremos que não
é só – lamentavelmente, nós votamos aqui –, e aqui eu
queria chamar a atenção, pois tivemos vários oradores
para debater a relevância e urgência dessa medida
provisória. Tivemos outros tantos oradores até agora
debatendo o mérito. Eu ainda não vi, não encontrei uma
manifestação favorável à medida provisória, nem aos
seus aspectos de relevância e urgência anteriormente,
nem agora no debate sobre mérito.
Parece-me, Srªs e Srs. Senadores, que campeia
um constrangimento no plenário, uma falta de coragem
de defender o conteúdo dessa medida provisória, que
só se manifesta artiﬁcialmente, não nas palavras, não
na tribuna. E já disse aqui o meu querido companheiro Senador Pedro Taques, que o nosso ofício aqui é o
ofício parlamentar, que vem do latim: aquele que parla,
aquele que fala.
Seria de bom tom que os 36 votos, as 36 manifestações no painel eletrônico favoráveis à medida
provisória pudessem vir à tribuna também dizer as
razões por que votaram favoravelmente. É o nosso
ofício parlar, argumentar e sustentar as razões dos
nossos votos.
Entretanto, só vejo, no conjunto das manifestações, as manifestações, seja em relação à relevância
e urgência, seja em relação ao mérito, só vejo as manifestações contrárias que, lamentavelmente – repito
–, não se manifesta nos votos, porque a coerência do
que aqui é dito implicaria rejeição dessa medida provisória. Não somente por que ela não é relevante, não
é urgente, não somente por que ela foi uma medida
provisória do apagar das luzes de um governo, mas é
porque no conteúdo, o conteúdo da medida, é inconstitucional e é ruim.
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Vejamos: do art. 1º ao art. 4º da medida provisória é estabelecido benefícios tributários às rendas do
capital. Estou falando não do capital nacional, Senador
Wilson, estou falando do capital estrangeiro. O art. 1º
isenta de Imposto de Renda os ganhos com juros de
estrangeiros que ﬁnanciarem empresas não ﬁnanceiras
instaladas no Brasil para projetos de investimentos. Já
o art. 2º isenta as pessoas físicas e reduz a alíquota do
Imposto de Renda de pessoas jurídicas nacionais.
No art. 4º – e este é o mais grave destes primeiros quatro artigos – é isentado de Imposto de Renda
o rendimento de capital das pessoas físicas cotistas
dos fundos de investimentos em participação de infraestrutura.
Ora, Srª. Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, trata-se de privilégio descabido ao capital
ﬁnanceiro internacional; privilégio que a maioria dos
brasileiros da classe média brasileira não tem.
As brasileiras e os brasileiros que estão agora
assistindo a TV Senado, que têm o Imposto de Renda
descontado fonte a uma alíquota de 27,5% não têm
esse privilégio que nós estamos aprovando neste momento ao capital ﬁnanceiro, ao capital internacional.
Além do mais, os arts. 1º a 4º da medida provisória são ﬂagrantemente inconstitucionais, porque reza
o art. 150, inciso II, da Constituição, ipsis litteris, o
seguinte:
(...) é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão
de ocupação proﬁssional ou função por eles
exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos
Claramente a nossa Constituição reza que é impossível, no nosso ordenamento jurídico, fazer discriminação no pagamento de tributos. Pois bem, do art.
1º ao art. 4º, nós estamos favorecendo o capital estrangeiro, nós estamos favorecendo a isenção tributária
para o capital internacional, enquanto a maioria dos
brasileiros é obrigada a pagar um Imposto de Renda
de 27,5%, uma das mais altas alíquotas de Imposto
de Renda retido na fonte do mundo.
Claro está que essa medida pode e será objeto
de uma ação direta de inconstitucionalidade caso... E
eu espero que triunfe na votação do mérito o que eu
estou vendo na tribuna: eu estou vendo, na tribuna, as
manifestações contrárias. Eu quero acreditar que, no
mérito, na votação, nós vamos rejeitar essa tributação
indireta que estamos fazendo à maioria dos cidadãos
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brasileiros, isentando o capital estrangeiro e mantendo
a tributação da maioria dos brasileiros.
Como já foi dito aqui pelo Senador Demóstenes,
outra medida absurda está prevista nos arts.14 a 17
da medida provisória, originada essa medida já no
Executivo. Esses dispositivos criam o regime especial de incentivos para o desenvolvimento de usinas
nucleares.
É isso mesmo, senhores e senhoras que estão me
assistindo e me ouvindo pela Rádio Senado. Foi isso
que falei. Nós estamos com uma medida provisória que
aprova incentivos à instalação de usinas nucleares no
Brasil. A dois meses dos acontecimentos em Fukushima no Japão, quando o mundo está caminhando para
abolir essa fonte de energia.
Eu concordo com o Senador Demóstenes. Eu tenho a minha posição política aqui em relação ao Código Florestal. Eu vou votar contra a proposta do Código
Florestal conforme veio da Câmara. Mas, coerente com
a minha posição política, eu não posso votar nessa
matéria, nessa questão. É o mesmo argumento para
outros Senadores que também têm a mesma posição
em relação ao Código Florestal.
Não é lógico nós sermos contra as alterações
no Código Florestal e aprovarmos, Senador Aloysio,
um incentivo ﬁscal à instalação e ampliação das usinas nucleares no Brasil. Não é coerente, não reza,
não combina com a lógica. Eu concordo com V. Exª,
Senador Aloysio, inclusive com declarações recentes
do Governo contrárias à continuação de investimentos nessa área.
O mais grave está no art. 24 da medida provisória.
No art. 24 da medida provisória, com a intenção de dar
segurança jurídica – é essa a argumentação – à capitalização mensal dos juros pagos pelos estudantes, o
Governo encaminha uma sobretaxação sobre Fies. Na
verdade é uma medida que restabelece o pagamento
de juros a quem atrasar o pagamento do fundo de investimento na educação. Na verdade é uma medida que
visa a diﬁcultar as ações judiciais de estudantes contra
a cobrança de juros sobre o Fies, conforme decisão
recente que foi tomada pela Justiça Federal do Distrito
Federal. A Justiça Federal do Distrito Federal recentemente decidiu contra a cobrança abusiva de juros no
Fies. Pois bem, nessa medida provisória, para resolver
o que a Justiça Federal há havia decidido contrário, o
Governo institui, por força de lei, a cobrança de juros.
Claramente é mais uma medida ilegal...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Já vou concluir, Srª Presidente
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Claramente é mais uma medida ilegal, já que a
cobrança de juros sobre juros é vedada desde a Lei
de Usura, que é o Decreto nº 22.633, de 1934. Então,
veja que o nosso ordenamento jurídico já vedou isso
há muito tempo, e nós estamos, por meio dessa medida provisória, restituindo a cobrança de juros sobre
juros contra os estudantes brasileiros.
Srª Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadoras,
a medida é uma aberração jurídica, eu já disse aqui.
A deﬁnição do Senador Aloysio de “Frankstein” é insuﬁciente para essa aberração de inúmeros artigos. No
mais, é inconstitucional e fere princípios ambientais e
fere, concretamente, o capital nacional e os interesses
do povo brasileiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. Depois
temos Senador Aécio, Senador Cícero, Senador Ataídes, Senador Cristovam, Senador Armando Monteiro,
Senador Flexa Ribeiro.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós já falamos aqui dessa
medida provisória e sobre sua constitucionalidade e
juridicidade: a aberração que é em relação a esses
dois institutos.
Quanto ao mérito, melhor sorte não tem a matéria. Existem, no bojo desta medida provisória, assuntos verdadeiramente prejudiciais ao povo brasileiro.
Não se trata aqui de uma medida positiva: há muitas
armadilhas em seu texto.
Dentre elas, chamo a atenção para a prorrogação de dois encargos que oneram a tarifa de energia
elétrica: a Reserva Global de Reversão (RGR) e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), os quais, juntos, encarecem a conta
de luz do brasileiro em mais de 3% ao mês e representam uma arrecadação de R$2 bilhões por ano para
o Governo Federal.
Com o propósito de esclarecer esses pontos, a
Comissão de Serviços de Infraestrutura, antecipandose à discussão, realizou audiência pública, na semana
passada, por iniciativa do Senador Aloysio Nunes, para
discutir precisamente esses dois temas.
Foram convidados debatedores de peso. Para
defender a prorrogação, contamos com a presença do
Governo na pessoa do Sr. Márcio Zimmermann, Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia, e do
Sr. Marcus Aucélio, Subsecretário de Tesouro Nacional
do Ministério da Fazenda. Pelo ﬁm da prorrogação, ouvimos o Sr. Cláudio Sales, Diretor-Presidente do Instituto Acende Brasil; e o Sr. Paulo Pedrosa, Presidente
Executivo da Associação Brasileira de Grandes Con-
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sumidores Industriais de Energia e de Consumidores
Livres (ABRACE).
Os argumentos apresentados foram elucidativos:
hoje, não há dúvida de que a RGR deve ser extinta
deﬁnitivamente.
Criada há mais de meio século para servir a uma
ﬁnalidade e, agora, prorrogada por mais 25 anos, tendo seus recursos desviados para outros ﬁns, a RGR
tem sido vista como um dos vilões na conta de luz dos
consumidores brasileiros. Seu objetivo inicial era constituir um fundo para pagamento às concessionárias na
eventual reversão de ativos para a União. Hoje, esse
fundo conta com R$16 bilhões.
Desse montante – prestem bem atenção, Srs.
Senadores –, dos R$16 bilhões, cerca de 54% são
retidos pelo Governo Federal. Ou seja, nem a metade dos recursos arrecadados é aplicada efetivamente
no setor.
Pelo contrário: o Fundo RGR tem sido usado em
programas setoriais para ﬁnanciar empresas do setor
a taxas subsidiadas. Administrado pela Eletrobrás, que
é remunerada por essa função em R$90 milhões por
ano, 66% dos seus recursos são direcionados a suas
subsidiárias ou a empresas coligadas – um evidente
caso de conﬂito de interesses. A Eletrobrás administra
o Fundo e ao mesmo tempo opera este Fundo.
É um ônus que pesa no bolso do consumidor residencial e do industrial. E quem perde com isso é o
Brasil, que se torna um País cada vez menos competitivo internacionalmente, com uma população assolada
por uma das mais altas cargas tributárias do mundo.
É preciso que saibamos que, na conta de luz,
45% do total dela são de impostos que vão para o Governo. E, mais uma vez, quem mais sofre com isso é
a população carente, cuja baixa renda mal consegue
garantir um mínimo de sustento. Isso porque a tarifa
elétrica, bem de consumo essencial, representa também um insumo na cadeia produtiva, ou seja, um gasto
repassado ao cidadão.
Dessa forma, a eﬁcácia de programas do Governo
Federal, como a Tarifa Social, que também discutimos
naquela comissão, e o Bolsa Família, ﬁca reduzida
signiﬁcativamente em função do alto custo desse insumo para todas as famílias consumidoras, sobretudo
as mais necessitadas.
Por isso convoco as Srªs e os Srs. Senadores
para repensarem a necessidade de prorrogar a RGR.
Esse é um encargo desnecessário, mal utilizado e que
já atingiu sua ﬁnalidade original. Não há sentido algum
em insistir em sua manutenção. Tenho dito, inclusive
aqui nesta tribuna, que a verdadeira tarifa social de
energia elétrica, é a tarifa desonerada.
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Portanto, Srª Presidente, faço aqui um apelo a
este Plenário: não chancelemos mais esta medida provisória, pois aqui foi colocada, por diversos Senadores
que me antecederam, a sua disfunção, o desvio de
suas atribuições. E mostremos aqui, agora, que não
somos meros carimbadores dos interesses do Governo. Nós precisamos aqui representar nossos Estados
e, acima de tudo, os cidadãos brasileiros. Não podemos sair desta Casa e enfrentar o cidadão lá fora que
paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo.
É preciso que esta Casa tenha a coragem de rejeitar
uma medida provisória deste teor, não apenas pelo
que está embutido dentro dela, mas, acima de tudo,
pelo desrespeito que se faz a esta Casa.
Por isso, pelo ﬁm da RGR e pela inconstitucionalidade desta medida provisória guarda-chuva é que
votamos contrariamente.
Portanto, quero aqui também, fazendo coro aos
Senadores do meu Partido, o PSDB, dizer que nosso
Partido não aceita, bem como os partidos aliados da
oposição, mais tributos neste País, porque já estamos
cansados de encher os cofres do Governo e termos a
saúde, a educação e a assistência social que não dão
respaldo àqueles que mais precisam.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Desculpe-me Senadora, dois minutos para
encerrar. (Pausa.)
Acabou?
Vamos ver quem está...
Foi permutado o Senador Aécio com o Senador
Ataídes.
Por favor. Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Minha Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sabedores que somos
que os empresários são a força motriz de uma nação,
uma vez que são eles que pagam os impostos e distribuem rendas, e pagam, em nosso País, a maior carga
tributária e previdenciária do mundo, é de bom alvitre,
Srªs e Srs. Senadores, lembrar de quando ocorreu a
bolha nos Estados Unidos. Uma das primeiras ações
do Governo dos Estados Unidos foi a proteção das
suas indústrias e do seu comércio. Todos nós sabemos disso. Mas aqui em nosso País ocorre sempre
o contrário: beneﬁciar as empresas externas. Isso é
lamentável.
Sobre a medida, sobre a nossa MP 517, só quero
fazer algumas pontuações.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, se V. Exª me permite... Vou descontar o tempo.
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A Presidência interrompe para prorrogar a sessão pelo tempo necessário. Expirou nosso tempo, estou prorrogando.
Pelo Regimento. Estou descontando este tempo.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Muito obrigado, Presidente.
O PLV trata de uma multiplicidade de temas muito
sem conexão direta entre si, o que torna praticamente
impossível a tarefa de dominar a lei que resultará dessa salada de dispositivos.
Entre os vários assuntos, destaco alguns. E, vejam, apenas alguns:
1 – estímulos do Imposto de Renda para aplicações em
títulos privados de médio e longo prazos, desde
que não emitidos por instituições ﬁnanceiras;
2 – inúmeras alterações na Lei das Sociedades Anônimas, para facilitar a emissão de debêntures (com
vários dispositivos incluídos no PLV, inclusive
para desobrigar a publicação de demonstrativos
ﬁnanceiros das empresas nos diários oﬁciais da
União e dos Estados);
3 – alteração nos Fundos de Investimento de Infraestrutura e criação de fundo de produção econômica intensiva em pesquisa e desenvolvimento
(esse último novidade do PLV);
4 – várias alterações pontuais na legislação do PIS/
Coﬁns;
5 – alteração da cobrança do Imposto de Renda dos
bancos no caso de renegociação de dívidas rurais
e de pessoas físicas (o imposto passa a incidir
só quando do efetivo recebimento das parcelas
ﬁnanciadas;
6 – regime de incentivos para implantação de usinas
nucleares – Renuclear;
7 – programa de inclusão digital (inclusão dos modems no programa);
8 – Lei de Informática (ampliação dos incentivos no
período 2011 a 2014 para bens desenvolvidos
no País);
9 – prorrogação por 25 anos da Reserva Global de
Reversão (que venceria em dezembro de 2010
e que onera a tarifa de energia elétrica para os
consumidores em 2,7%);
10 – alteração de prazos do Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia – Proinfa (amplia
até dezembro de 2011 o prazo para entrada em
operação de projetos);
11 – adicional de Renovação da Marinha Mercante –
Afrmm (prorrogação até 2015 da isenção para
projetos na Sudene e Sudam);
12 – alterações na legislação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies
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(inúmeras delas introduzidas pelo Projeto de Lei
de Conversão);
13 – alterações na legislação do ProUni;
14 – alterações na legislação do Programa Escola
de Fábrica;
15 – precatórios (regulamentação dos §§ 9º e 10 do
art. 100 da Constituição Federal, que trata de
encontro de contas entre devedores e credores
de precatórios;
16 – prorrogação da isenção do Imposto de Renda no
leasing mercantil de arrendamento no exterior
de aeronaves;
17 – isenção do PIS/Coﬁns na cadeia de gás natural
que abastece as usinas do Programa Prioritário
de Termoeletricidade – PPT.
Não pretendo me alongar ainda mais. Concluo,
aﬁrmando que esta MP é mais um abuso do Poder
Executivo, é um desrespeito ao Poder Legislativo, é
uma afronta ao princípio da separação dos nossos
três Poderes.
Muito obrigado, minha Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Ataídes Oliveira.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para discutir
mais uma medida provisória que chega a esta Casa,
sem que tenhamos o prazo hábil para a sua devida e
necessária apreciação.
A MP 517 foi editada, mais uma vez e, neste caso,
em especial, ao apagar das luzes, em 30 de dezembro
do ano passado. Em sua redação original, tratava de oito
assuntos. Ela chega a esta Casa composta de 56 artigos.
Esta medida provisória trata de matérias tão díspares
como: mudanças na Lei das Sociedades Anônimas;
medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de
Banda Larga; prorrogação da quota anual da Reserva
Global de Reversão; prorrogação da isenção do Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante; ﬁnanciamento estudantil; instituição de regime especial de
incentivo para usinas nucleares, entre outros temas.
Enﬁm, é mais uma MP em que há uma série de
temas que jamais poderiam caber em uma única medida provisória, comprometendo-se ainda mais a possibilidade do Congresso Nacional, em particular do Senado, de proceder a uma análise verdadeira. Há de se
perguntar a todos os Parlamentares se eles se acham
verdadeiramente representantes do povo ou apenas à
disposição da vontade do Governo? Todos esses assuntos deveriam ser tratados por meio de projetos de
lei, seguindo-se trâmites ordinários para serem debatidos com profundidade, respeito e seriedade.

JUNHO 2011
Junho de 2011

A maneira com que o Poder Executivo envia essas
matérias ao Poder Legislativo mostra o desprezo que
tem pelo Congresso Nacional e pela norma legal. É
inadmissível que esta Casa seja apenas um órgão que
se destina simplesmente a referendar os atos da Presidência da República. Nós, Senadores, não podemos
permitir isso. O que está em jogo é o Poder Legislativo
em nossa Nação. Temos a responsabilidade de impedir
a usurpação das nossas prerrogativas e a diminuição
do papel que tem um Senador da República.
Para analisar essa medida provisória, gostaria
de pelo menos uma tarde inteira para debater sobre
todos os temas, mas, como o tempo é curto, vou-me
ater somente a um ponto que me chamou bastante a
atenção: a instituição do regime especial de incentivo
para usinas nucleares.
Vejam só, Srªs e Srs. Senadores, estamos caminhando na contramão da sociedade contemporânea.
Enquanto a Alemanha, a quarta maior economia do
mundo, anuncia que abandonará a geração de energia nuclear, o Brasil institui um regime especial de incentivo para as usinas nucleares. Isso, sem maiores
discussões, sem tempo para sequer reﬂetirmos sobre
um tema tão polêmico. Será que essa política adotada
não é um incentivo para absorvermos os equipamentos
da indústria alemã, que o seu próprio povo e o Parlamento rejeitaram?
Esse incentivo à energia nuclear se dará por meio
da suspensão, até 31 de dezembro de 2015, da exigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados e
do Imposto de Importação, incidentes na aquisição de
equipamentos novos e de materiais de construção, para
estimular a implantação de obras de infraestrutura no setor de geração de energia elétrica de origem nuclear.
Temos de buscar, sim, fontes de energia limpa,
que não nos coloquem em situação de risco, como a
que está passando o Japão, após os últimos episódios. Com a catástrofe da central nuclear japonesa
de Fukushima em março, a Alemanha determinou o
desligamento de seus reatores mais antigos, e outros
países discutem se seguirão esse caminho.
E nós, o que estamos fazendo?
Não deveríamos discutir a matéria mais um pouco,
excluir essa medida provisória, debater o tema por meio
de projetos de lei ou a política de energia nacional?
Hoje estamos votando às pressas uma MP que
reduz impostos para incentivar esse tipo de energia.
Essa é uma matéria que tem de ser discutida, com
profundidade, na Comissão de Meio Ambiente e na
Casa como um todo.
A matéria que tratava do incentivo do setor automobilístico do Norte e Nordeste e que tentamos aprimorar foi rejeitada pela Presidente da República sem
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o mínimo respeito das necessidades regionais e de
seus representantes.
Portanto, coloco-me contrário, por não reconhecer o caráter de urgência e relevância dessa medida
provisória, mas também com relação ao seu mérito.
Muito obrigado.
Que Deus proteja a todos!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cícero Lucena.
Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Parlamentares, retorno a esta tribuna com uma
incumbência que cumpro com prazer: a de continuar
ao lado de tantas e tantos bravos brasileiros, alertando o Congresso Nacional, em especial o Senado da
República, sobre o caminho que estamos traçando
para esta instituição.
Antes de entrar no mérito da Medida Provisória
nº 517, é preciso que nós resgatemos, de forma absolutamente clara, o sentido daquilo que esta Casa vem
fazendo ao longo das últimas semanas e dos últimos
meses. Tomamos todos nós posse juntos no início de
fevereiro, e outra coisa não ﬁzemos a não ser votar,
votar e votar. Matérias discutidas por este Plenário,
construídas pelos Srs. Senadores? Não. Matérias enviadas pelo Poder Executivo.
É importante que tenhamos a compreensão, cada
vez mais clara, de que, a cada dia em que esse roteiro
permanece inalterado, estamos dizendo à sociedade
brasileira, de forma muito clara, que o Poder Legislativo não é mais tão necessário e imprescindível quanto
deveria ser numa democracia.
Nenhuma outra medida, entre tantas outras escabrosas que, aqui, neste plenário, tivemos de aprovar – sempre ressalvo, com o voto contrário das oposições –, retrata, de forma tão clara, a falta de limite
do Governo e, lamentavelmente – insisto em dizer –,
daqueles que o apoiam nesta Casa.
Essa medida provisória, Srª Presidente, Srs. Parlamentares, de nº 517, em sua forma original – e vejam
que ela chegou ao Congresso Nacional com 22 artigos e saiu daqui com mais outros 30 artigos; portanto, com 52 artigos –, tratava inicialmente de matérias
como mudanças na Lei das S/As, instituição de regime
especial de incentivo para usinas nucleares – exatamente no momento em que o mundo, em especial, a
Alemanha, precursora de investimentos nesse tipo de
energia, revê seu programa.
Ela trata ainda de medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de Banda Larga; da prorrogação da quota anual desta malfadada Reserva Global
de Reversão (RGR), à qual vou referir-me em segui-
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da; da prorrogação de isenção do Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);
do ﬁnanciamento estudantil, enﬁm, de uma série de
temas que jamais poderiam caber numa única MP, se
nós, Senadores da República, Deputados Federais,
respeitássemos a Constituição que juramos honrar,
Sr. Presidente.
Isso já foi dito por vários Parlamentares, mas,
mais uma vez, reitero: a Lei Complementar nº 95, que
dispõe sobre a elaboração, redação e alteração dos
atos normativos, determina, é taxativa ao dizer que uma
proposição pode tratar apenas de uma única disciplina.
E estamos assistindo, cada vez mais, a um acúmulo
de matérias não correlatas numa mesma medida provisória, exatamente para que estejamos todos, cada
vez mais, privados do debate.
Não encontrei, assistindo a tantos depoimentos
aqui, ouvindo tantos testemunhos fora deste plenário,
nenhuma deﬁnição mais adequada dessa Medida Provisória nº 517, que sequer, Srª Presidente, deveria ter
sido recebida pelo Congresso Nacional; ao contrário, deveria ter sido devolvida de imediato, por não preencher
os pressupostos de urgência e relevância e também por
incorporar em seu texto matérias não correlatas.
Um grande jornal nacional deﬁniu para mim,
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Senador Randolfe, da maneira mais adequada o que representa essa medida
provisória. Esse grande jornal nacional a chamou de
ornitorrinco e buscou a deﬁnição de “ornitorrinco”:
“mamífero ovíparo, com focinho parecido com bico de
pato, rabo de castor, patas com membranas e esporões nos tornozelos.”
Creio que isso ainda é muito pouco para deﬁnir,
de forma clara, aquilo que estamos hoje sujeitando ao
Senado Federal, para que seja votado, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares.
São vários os temas que já foram abordados por
outros colegas da oposição. Quero-me ater a um deles, que me parece, talvez, o mais preocupante entre
tantos temas preocupantes. Fala-se na prorrogação,
por mais 25 anos, da Reserva Global de Reversão.
Nós estamos falando, portanto, nesse período, de mais
R$50 bilhões para o Governo fazer superávit ﬁscal e
caixa, de pouco mais que isso.
Ouvi, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
certa defesa, em determinado momento, de setores
apoiadores do Governo, de que a RGR ﬁnancia o Programa Luz para Todos – um certo alívio, Senador Luiz
Henrique, porque, pela primeira vez, no afã de defender
a continuidade ou a prorrogação da RGR, os apoiadores do Governo, de alguma forma, dispuseram-se a
aceitar que essa não era uma benesse do governo do
Presidente Lula e que o Programa Luz para Todos é
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ﬁnanciado, também, com os recursos do contribuinte,
como sabe V. Exª, que tão bem governou o Estado de
Santa Catarina, onde a maior parte dos investimentos
vinha exatamente dos recursos estaduais, como na
maioria dos outros Estados.
É preciso que ﬁque, aqui, absolutamente claro que
apenas uma parcela – e pequena parcela – ﬁnancia
o Programa Luz para Todos. Na verdade, repito, esse
recurso está aí para engordar, mais uma vez, o caixa
do Tesouro, para fazer superávit ﬁscal.
Hoje, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são
14 os encargos federais, entre taxas e tributos, que
incidem sobre a conta de luz da classe trabalhadora,
além de um tributo estadual, que é o ICMS.
Inúmeros Estados brasileiros dão isenção para
as camadas de mais baixa renda num único tributo
estadual, mas o Governo Federal se nega a compreender que hoje o componente “tributos” na conta de
luz, que alcança cerca de 45%, entende o Governo
Federal que não deve ser minimizado.
Acha o Governo Federal que é razoável a conta
de luz que pagam, sobretudo, as famílias de mais baixa renda? Hoje, a RGR responde por algo em torno
de 3% das contas de luz, mas esses quatorze tributos
do Governo Federal representam algo em torno de
25% do que pagam as famílias brasileiras nas suas
contas de luz.
Busquei, com alguns dados que me foram oferecidos, Srª Presidente, Srs. Senadores, um esclarecimento. O Governo do PT realmente, com esta Medida
Provisória – desnecessário o aumento ou a prorrogação da RGR no momento em que o Governo Federal
acumula recordes e mais recordes de arrecadação de
impostos –, que poderia fazer esse gesto sincero e
talvez consonante com seu discurso de grande apelo
social, mas muitas vezes não correspondendo à realidade do País e dos Estados que governa.
Busquei entender, portanto, essa objeção do PT
de fazer aqui, desta tribuna, ou daqui, deste plenário,
um movimento pelo menos contra a prorrogação, por
25 anos, de mais esse imposto que, repito, incide sobre as contas de luz da classe trabalhadora brasileira. E compreendi que o PT realmente considera que
essas contas de luz não precisam ser diminuídas do
seu valor, que elas são razoáveis e que todos podem
pagá-las.
Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, dos oito Estados brasileiros que maior isenção
dão de ICMS nas contas de luz, dos oito Estados brasileiros que isentam maior parcela da população das
contas de luz, entre 90 e 100 megawatts de consumo
por mês, desses oito Estados, cinco são governados
pelo PSDB, Srª Presidente; dois – o Mato Grosso, de
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Blairo Maggi, e o Maranhão –, governados pelo PMDB,
e um, o Amapá, governado pelo PSB. Nenhum dos Estados que dão maior isenção de tributos para a classe
trabalhadora brasileira é governado pelo Partido dos
Trabalhadores. Aí encontro alguma coerência, Srª Presidente, com a proposta do Governo, com a posição
do Governo hoje de ignorar a possibilidade de permitir
uma isenção maior de conta de luz, com aquilo que
fazem alguns dos governantes do PT.
Fica para o ﬁnal, Srª Presidente, para manter-me
no tempo solicitado por V. Exª, mais uma vez, para falar de coerência.
Ontem, assistimos nós, brasileiros – uns estarrecidos, outros felizes; eu, num misto de estarrecido
e feliz também por saber do acerto da medida –, ao
anúncio, pelo Governo Federal, de que vai privatizar
já, de imediato, três aeroportos brasileiros. O mesmo
PT, que satanizou a oposição quando fez a privatização de setores importantes da economia, sem pedir
desculpas à população, sem qualquer outro esclarecimento, sem o mínimo de mea-culpa...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
...mais uma vez, desconhece o seu discurso, e tão
virulento discurso que me parece – lamento, Srª Presidente – desonesto para com a população brasileira,
acertado na concessão dos aeroportos, apontados por
nós, pelo candidato do nosso partido, José Serra, como
o melhor caminho para superarmos os gargalos que
temos hoje nos espaços aeroviários brasileiros.
Mas, mais uma vez, o PT vence as eleições e
esquece os seus compromissos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estamos discutindo a medida provisória. Mas,
não vim falar contra a Medida Provisória. Vim falar em
defesa da democracia.
A democracia não funciona quando os três segmentos não se harmonizam, quando os três setores,
Justiça, Executivo e Legislativo têm o mesmo poder.
A aprovação desta medida provisória signiﬁca o
achincalhamento do Congresso, signiﬁca a força maior
do Poder Executivo sobre o Congresso.
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Vim aqui defender a democracia, por isso votarei
contra, mas, vim defender a democracia. Vim defender
a transparência, não vim votar contra a medida provisória, vim defender a transparência. E esta medida
provisória é o contrário da transparência. Ela vem carregada de pequenas medidas que confundem qualquer
pessoa que a analisa.
Gostaria de ver, perguntar a cada Senador o que
eles estão votando ao votar esta medida provisória.
Eu gostaria de ver nos corredores do Congresso
jornalistas com microfone, Senador Alvaro Dias, perguntando: “O senhor votou a favor de tal coisa?” E os que
votaram a favor não vão saber. Eu vim aqui defender a
transparência e é por isso que eu votarei contra.
Eu vim aqui defender o pluripartidarismo. E esta
medida provisória está mostrando que o pluripartidarismo não está funcionando plenamente no Brasil. Basta
ver que 15, 20 Senadores vêm aqui e falam contra a
medida provisória. Na hora em que a gente vê o painel, nenhum a favor falou e o voto foi praticamente,
Senador Cyro, o dobro.
Eu vim falar do pluripartidarismo, por isso, eu
votarei contra. Eu vim falar aqui não contra a medida
provisória, eu vim falar em defesa da Constituição e
a Constituição está sendo desrespeitada. Quando a
gente recebe uma medida provisória que não segue
os trâmites previstos na Constituição para um instituto correto, para um estado moderno, que é a ideia da
medida provisória.
Eu vim falar aqui da dignidade do Congresso
brasileiro por meio do Senado. Não vim falar contra a
medida provisória, mas a votação, a aprovação de uma
medida provisória caótica, complicada, nessas poucas
horas, com um relatório que levou 2 minutos para ser
lido, ou menos até, eu acho que fere a dignidade do
Senado Federal.
Eu não vim falar contra a medida provisória, eu
vim falar em favor do meio ambiente. Eu não tenho
condições de votar a favor de uma medida provisória
que dá dinheiro incentivando a energia nuclear, contra
a qual eu venho lutando desde pelo menos quando eu
ﬁz a visita e vi o que foi que aconteceu em Chernobyl.
Eu vim defender o meio ambiente.
Eu não vim ﬁcar contra a medida provisória, mas
eu vim defender uma economia que hoje sofre um risco cambial. E nós sabemos que lá dentro, embutida
dentro da medida, existe uma proposta que permite
redução do Imposto de Renda para investimentos que
venham do exterior para debêntures e não há análise
nenhuma sobre o risco cambial disso. E lembro que
isso não entrou na medida provisória como estava por
parte do Governo Federal, entrou na Câmara Federal,
sem o aval do Governo. E por que querem aceitar aqui
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que passem por cima com todos os riscos? Pelo medo
de que tenha que ﬁcar inviável uma porção de coisas
boas que estão na medida provisória.
Mas aí eu me pergunto: Será que não é preciso
este País ter um susto de não aprovar a medida provisória, de criar problemas por causa disso, para que
agente descubra para vir aqui uma medida provisória
ela tem de vir carregada de respeito à Constituição e
elaborada com responsabilidade?
Se cada vez que chega uma medida provisória aqui a gente aprova, Senador Aloysio, coisa ruim
para evitar a tragédia de coisas boas, agente não esta
complicando ainda mais a situação? E tolerando um
instrumento que está sendo mal utilizado? Será que
não chegou a hora de corrermos o risco de algumas
diﬁculdades que virão se essa medida provisória não
for aprovada? Para que agente diga: “Paciência, calma aí, vamos encontrar um caminho que não se corra
mais esse risco”.
Vim aqui, não contra a medida provisória, vim
em defesa da minha responsabilidade de parlamentar.
Essa responsabilidade me impede de votar. Em pouco
tempo que aqui tivemos para decidir uma medida provisória, com a complexidade que eu duvido se todos
estão entendendo plenamente, eu me sentiria irresponsável se votasse a favor dessa medida provisória,
Senador Alvaro Dias. E eu creio que a responsabilidade
de um parlamentar é um dos patrimônios que ele tem.
Por isso, não vim falar contra a medida provisória, vim
falar em defesa da minha responsabilidade, da democracia, do pluripartidarismo, da transparência. Por isso
votarei contra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tenho vindo à tribuna, frequentemente,
para alertar sobre a necessidade de que o Brasil – e o
Senado da República não pode se alienar desse debate
– possa discutir a agenda pró-competitividade.
Há poucas semanas, uma instituição muito respeitável, internacional, divulgou o novo ranking da
competitividade global. E o Brasil, lamentavelmente,
perde posição relativa nesse ranking. O Brasil, numa
amostra de 59 países, se situa na 44ª posição. Dentre
os fatores que afetam essa competitividade de forma
negativa, há um ponto que indiscutivelmente deve merecer a preocupação do Brasil: é o custo crescente da
energia no setor industrial. É algo que representa, no
chamado custo Brasil, um item extremamente importante e lamentavelmente muito desfavorável ao Brasil.
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Nos últimos dez anos, o preço da energia industrial no Brasil foi incrementado em 200%. Qualquer indexador, qualquer índice nesse período ﬁcou na faixa
de 100%, como o IGPM, por exemplo. Então, o custo
da energia representa mais do que o dobro de um índice razoável de correção no período.
Dessa forma, é inaceitável, e seria até contraditório, que eu pudesse, ainda que integrando a base
do Governo, vir a chancelar aquilo que o art. 20 dessa
medida provisória, Senador Cristovam Buarque, preconiza, que é a prorrogação por 25 anos da Reserva
Global de Reversão, que é um dos itens que afetam
diretamente o custo da energia no Brasil.
Nada melhor do que pudéssemos inaugurar um
processo de desoneração das contas de energia. Por
isso, eu tenho a satisfação de comunicar ao Plenário que subscrevo, junto com a ilustre Senadora Ana
Amélia, um requerimento para destacar o art. 20, que
é exatamente o artigo que propõe a prorrogação por
25 anos da RGR.
Quero destacar, para ilustrar esses argumentos,
que o custo da energia industrial no Brasil hoje, por
exemplo, para o setor industrial, quando comparamos
a países emergentes, alcança hoje US$120,00 por
megawatt/hora. Para a Srª Presidente ter ideia do que
estamos dizendo, dessa desvantagem competitiva do
Brasil, a tarifa industrial na Coreia do Sul, por exemplo, alcança US$60,00; na Rússia, US$50,00 apenas,
ou seja, uma diferença de 140% em relação à tarifa
praticada no Brasil.
Portanto, seria absolutamente incoerente que
pudesse neste momento votar, convalidar algo que
pudesse corresponder a um agravamento dessas condições de competitividade do País.
Quero ainda destacar que nessa agenda é importante lembrar que a extinção da RGR não põe em
risco a manutenção de algumas ações de alcance
social que reconheço, como por exemplo, o programa
Luz para Todos, já que o RGR dispõe de um fundo que
nesse momento tem aproximadamente R$16 bilhões,
sendo que R$8 bilhões não têm aplicação deﬁnida, o
que signiﬁca dizer que pode custear tranquilamente
essas ações que ainda estão vinculadas aos recursos
do programa.
Quero, ao ﬁnal, destacar que essa medida provisória contém também algumas medidas que eu reconheço
como positivas. Por exemplo, na Medida Provisória nº
517, se prorrogam alguns incentivos importantes para
as regiões Nordeste e Norte do Brasil, como o adicional da Marinha Mercante, que é um instrumento de
política industrial importante e que corresponde a um
incentivo para o investimento nessas regiões.
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De outro modo, essa Medida Provisória nº 517
oferece estímulos tributários à emissão de debêntures,
o que é altamente necessário para o Brasil criar um
mercado privado de ﬁnanciamento de longo prazo. O
BNDES não pode responder sozinho pelas necessidades que são crescentes de fontes de ﬁnanciamento
de longo prazo no Brasil.
Portanto, considerando que há na medida provisória – e reconheço – aspectos positivos e que atendem
aos requisitos de relevância, eu não poderia deixar de
trazer aqui essa posição para que não aceitemos e,
eu espero que essa seja a vontade do Plenário, que
possamos através desse destaque evitar que o art. 20
da medida provisória que propõe a prorrogação por 25
anos da RGR possa vir a ser aprovado.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Armando Monteiro.
Último inscrito, Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
O Senador não se encontra presente.
Então, está encerrada a discussão do projeto de
lei de conversão da medida provisória e das emendas
em turno único.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passa-se à votação.
Há sobre a mesa alguns requerimentos de destaque.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, antes eu quero encaminhar a
votação...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, eu vou primeiro ler os requerimentos e
os destaques. Depois, a palavra será do Plenário.
Primeiro requerimento.
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 10, constante do PLV nº 13, de 2011.
Senador Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 10, constante do PLV nº 13, de
2011.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como se encontram.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Jucá.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não. Sou eu aqui atrás.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, eu estava inscrito para...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O senhor foi chamado, Senador. O senhor
não estava presente no momento em que o chamei.
Já encerramos a votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
estava aqui. Perguntei a V. Exª qual era a minha posição. V. Exª disse que havia dois à minha frente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O senhor viu a lista, Senador. A discussão foi
encerrada.
Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Eu ainda estou com a palavra, Senadora Marta. V.
Exª pode...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Senadora Marta, V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Rejeitado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª, por favor, me responda...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...se vou ter direito de fazer o debate ou não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Depois do encaminhamento... Vou sugerir a V.
Exª... O senhor não estava presente. O senhor olhou a
lista, saiu um minutinho e foi chamado. Então, vou sugerir a V. Exª, na hora do encaminhamento, que o senhor
faça o encaminhamento e terá, então, a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Exatamente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E
V. Exª me dá a oportunidade de fazer o encaminhamento da tribuna.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É direito regimental de V. Exª.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim.
Em votação...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente. Acho que V. Exª se equivocou – me permita
dizer – na proclamação do resultado. V. Exª disse “permaneçam como se encontram” e “rejeitado”. Não, só
dois levantaram os braços.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Votamos pela maioria. É votação simbólica.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vamos pedir a veriﬁcação daqui a pouco. Agora,
não. Vamos pedir daqui a pouco.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O PMDB e o PT têm maioria, que eu saiba.
Então, foi rejeitado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito. Compreendi que a votação foi simbólica. Ok.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Veriﬁcação de quórum, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já passou a veriﬁcação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vamos pedir a veriﬁcação, Senador Flexa, daqui a pouco.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já passou a hora da veriﬁcação de quórum.
Não tem mais direito neste momento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vamos
pedir veriﬁcação na votação do mérito da medida.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vamos pedir na votação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requerimento.
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 11, constante do PLV nº 13.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 626, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 11, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Peço encaminhamento, Srª Presidente, como autor.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requerimento de destaque não tem encaminhamento.
Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 12, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMETNO Nº 627, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 12, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Rejeitado.
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 13, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 628, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 13, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 14, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 629, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 14, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
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Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 15, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 630, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 15, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 16, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 631, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 16, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 17, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 632, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 17, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 18, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 633, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 18, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Srª Presidente, gostaria de registrar meu voto
a favor do destaque que pede a votação em separado
do art. 18.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT–
SP) – Será registrado seu voto, Senadora.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Srª Presidente, para registrar também o voto do Senador Eduardo Braga a favor do pedido de destaque
do art. 18.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será registrado, Senador Eduardo Braga.
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 19, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 634, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 19, constante nº 13, de 2011. –
Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento
Interno do Senado Federal, destaque para votação em
separado do art. 20, constante do PLV nº 13. Senador
Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 635, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 20, constante nº 13, de 2011. –
Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
Rejeitado.
Já foi votada a matéria do requerimento da Senadora Ana Amélia e do Senador Armando Monteiro.
Foi prejudicado...
É o seguinte o requerimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi prejudicado...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Eu
queria consignar então o meu voto ...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Armando Monteiro...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – ...
favorável ao destaque do art. 20.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ... o seu voto...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Está votando o art. 20, Senadora?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, não. Ele foi rejeitado, porque já foi votado
antes o requerimento. O Senador Armando Monteiro
só quis registrar o voto dele negativo.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Último: Requeiro, nos termos do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado do art. 30, constante do PLV nº
13 , do Senador Cyro Miranda.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 637, DE 2011
(PLV nº 13, de 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 30, constante do PLV nº 13, de
2011. – Senador Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação. (Pausa.)
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Tendo a maioria dos Lideres do PMDB e do
PT...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ...está rejeitada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Srª Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Temos destaques das emendas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Uma
questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Questão de ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Apenas para pedir esclarecimento. O requerimento do Senador Armando Monteiro, da
Senadora Ana Amélia e de minha autoria não foram
submetidos em relação ao art. 20.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Do art. 20 já foi. E agora tem o de V. Exª de
emenda. O de emenda não foi lido. Vai ser lido agora, o seu.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Diz
respeito ao 20, ao art. 20.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Deixe-me ver. Sim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Então, está certo. Está correto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Suprime o art. 16. Eu vou ler agora.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem. Presidente, questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLVE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Excelência, eu queria pedir
a observância da Mesa com relação ao art. 308 do
Regimento Interno da Casa, que, permitam-me, ipsis
litteris, diz o seguinte:
Art. 308. Anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito ao Senador usar da palavra por cinco minutos para encaminhá-la
Portando, se não for possível – obviamente que
não é possível nas matérias que estão sendo apresentadas agora –, ainda cabe o direito ao conjunto de
Senadores pedir o encaminhamento de votação ao
mérito da medida provisória...
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, já entendi. Mas o art. 310... Entendi
o que V. Exª disse. Mas o art. 310 diz o seguinte:
Art. 310. Não terão encaminhamento de
votação as eleições e os seguintes requerimentos:
(...)
XI – de destaque de disposição ou emenda.
Nos encaminhamentos poderão ser... Durante a
matéria poderá ser falado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requerimento.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 49, de autoria do
Senador Alvaro Dias, que pede a supressão do art. 16
da Medida Provisória nº 517, de 2010, atual art. 20 do
Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2011.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 638, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a Votação em Separado da Emenda nº
49, de autoria do Senador Álvaro Dias, que pede a
supressão do artigo 16 da Medida Provisória 517 de
2010, atual artigo 20 do Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2011.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Senador Álvaro Dias, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação.
Foi rejeitado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Veriﬁcação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
veriﬁcação de voto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Veriﬁcação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Veriﬁcação do quórum.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço aos Srs. Senadores da oposição que não
assinem. Apenas os quatro.
Vamos fazer a veriﬁcação sem assinar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Alvaro Dias, para a veriﬁcação
de quórum, necessitamos do apoiamento de três Senadores.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sem registro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Mário Couto, Flexa Ribeiro e Ataídes
Oliveira.
Veriﬁcação de quórum.
Um momentinho para poderem registrar a presença.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, apenas para...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, só para efeito de
esclarecimento, pelo nosso entendimento, o destaque
relativo à Emenda nº 20 havia sido rejeitado.
Como é que o destaque relativo à emenda é rejeitado e, em seguida, uma emenda supressiva em
relação à própria emenda é objeto de uma votação e,
agora, de uma veriﬁcação?
Nós estamos destacando algo sobre algo que já
foi devidamente retirado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É outra coisa. Tem razão a Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O que foi rejeitado foi o requerimento de
destaque da Senadora Ana Amélia e do Senador Armando Monteiro.
Agora é outra coisa e tem direito de pedir e foi
pedida a veriﬁcação de quórum. Vamos fazer a veriﬁcação de quórum.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Apesar de não entender, Presidenta, eu vou aceitar e
nós vamos votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela
ordem.
Pela ordem, para registrar que, no nosso entendimento, vai haver a votação sobre o requerimento de
pedido de destaque. Então, nós vamos encaminhar
contrário ao pedido de destaque. Portanto, a base do
Governo vota NÃO, contra o requerimento. Nós queremos que a matéria não seja destacada.
Portanto a Liderança do PMDB vota “Não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pedimos aos Senadores que são contra que
não votem por enquanto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Romero Jucá esclareceu à Base
do Governo que o voto é “não” e nós estamos votando
o Requerimento nº 20.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Srª
Presidente, em nome do PMDB, nós convidamos os
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nossos companheiros que estão em seus gabinetes
para se dirigirem ao plenário.
Nós vamos votar NÃO, atendendo à orientação
da base do Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já está aberta a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, gostaria de convidar todas as Srªs e os Srs.
Senadores que estão nos seus gabinetes para virem
votar no plenário. A votação é “não”. O voto é “não”,
contra o destaque que foi destacado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PB) – O
Bloco de Apoio vota “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem. O painel está fechado. O painel continua fechado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu sei. Está tendo um problema que a Drª
Cláudia está averiguando.
Não está boicotando nada. Ele está tranquilo.
Está sendo averiguado.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Srª Presidente, o PT vota “não”.
O SR ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, para encaminhar a votação do PSDB, peço
aos colegas Senadores...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está aberta a votação.
O SR ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...peço
aos colegas Senadores do PSDB que aguardem o
quórum para, depois, votarem. E quando votarmos,
evidentemente favorável.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Senhores, é um requerimento de destaque e,
portanto, temos que votar e votar “sim”. A oposição
vota “sim”. O DEM vota “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB vota “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Srª
Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB vota “não”, Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota “sim”, Srª Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O
PDT vota “não”, Sr. Presidente.
(Procede-se à votação.)
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O
PT e o Bloco de apoio votam “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todos os Senadores já votaram, vou proceder à apuração. (Pausa.)
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Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO, 37.
Houve 3 abstenções.
Total: 58.
O destaque foi rejeitado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
Peço a minha inscrição para encaminhar o voto,
no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar a matéria, depois.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito bem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Igualmente, Sr. Presidente, peço para encaminhar.
Peço para me inscrever para fazer encaminhamento
de votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.
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.) – Peço a minha inscrição para encaminhar o voto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Flexa Ribeiro inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da
mesma forma, peço...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero anunciar que foi prejudicado o requerimento do Senador Aloysio Nunes Ferreira sobre o
mesmo objeto da Emenda nº 52.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 639, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
votação em Separado da Emenda nº 52, de autoria do
Senador Aloysio Nunes Ferreira, oferecida ao PLV nº
13 de 2011, proveniente da MP nº 517/2010.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Temos mais três requerimentos de destaque da
Emenda nº 97, da Emenda nº 73 e da Emenda nº 72,
do Senador Demóstenes Torres.
Votação, em globo, dos três requerimentos.
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São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 640, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda nº 97, oferecida a Medida Provisória
nº 517, de 2010.
Justiﬁcação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 641, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda nº 73, oferecida a Medida Provisória
nº 517, de 2010.
Justiﬁcação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 642, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda nº 72, oferecida a Medida Provisória
nº 517, de 2010.
Justiﬁcação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem os requerimentos queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr.
Presidente, eu queria que V. Exª pudesse retiﬁcar o meu
voto. Eu votei “Não” e no painel saiu abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos puxar a orelha do computador.
Votação do projeto, que tem preferência regimental, sem prejuízo das emendas do Relator revisor.
Para encaminhar a votação, o Senador Flexa
Ribeiro; em segundo lugar, o Senador Demóstenes
Torres e, em terceiro, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a minha inscrição também, Sr. Presidente.

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já está inscrito em terceiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, peço minha inscrição para encaminhar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Flexa Ribeiro, Mário Couto, Agripino...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar o
voto, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa Ribeiro, já concedi a palavra a
V. Exª para encaminhar. V. Exª tem cinco minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desculpe-me, não é por responsabilidade de V. Exª e
nem das pessoas que têm presidido a Casa e as sessões, mas, até mesmo pelo movimento que se estabelece aqui no plenário, as tradições têm superado o
Regimento. Então, eu queria fazer como aquele cidadão cujo avião ia para Roma e ele sequestrou o avião
para Roma, eu queria garantir, de acordo com o art.
308, que fossem estabelecidos cinco minutos apenas
para cada orador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa, se V. Exª veriﬁcar o
painel, verá que o tempo destinado é de cinco minutos
para o encaminhamento de votação.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, antes de iniciar, pediria a V. Exª que
reconstituísse os cinco minutos, pois o Senador Humberto Costa tomou um minuto do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª pode usar da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É que
o Senador Humberto Costa tirou um minuto dos meus
cinco, com a questão de ordem que ele levantou.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quando V. Exª terminar, eu prorrogo por um
minuto. É isso que V. Exª deveria ter me pedido. V. Exª
já perdeu um minuto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não vou ultrapassar o tempo regimental.
Senador Humberto Costa, V. Exª tem toda a razão ao usar do Regimento para solicitar ao Presidente
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que ele só conceda cinco minutos a cada orador, para
encaminhamento do voto. V. Exª tem toda a razão. O
Presidente Sarney já havia determinado cinco minutos,
mas quero dizer a V. Exª que, quando o Regimento foi
feito, cada projeto tinha apenas um objeto, daí o tempo
de cinco minutos. Como essa medida provisória tem
14 objetos, eu quero pedir ao Presidente Sarney que
me dê cinco minutos para encaminhar cada um dos
temas. Então, eu gostaria de ter setenta minutos para
encaminhar a votação. Aí V. Exª estará cumprindo o
Regimento do Senado Federal.
Era isso, Presidente Sarney, queria pedir a colaboração do PT.
E, mais ainda, estamos usando a mesma prática que o Partido de V. Exª, Senador Humberto Costa,
sempre usou, só que fazemos de forma correta, não
deixamos de fazer as votações.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu quero encaminhar a votação contrária à medida provisória, até
porque quando foi encaminhada ao Congresso, Presidente Sarney, ela trazia oito assuntos misturados na
Lei das Sociedades Anônimas: instituição de regime
especial de incentivo para usinas nucleares; medidas
tributárias relacionadas ao plano nacional de banda
larga; prorrogação da cota anual da reserva global
de reversão, que é um absurdo, Senador Jucá, V. Exª
deixar que seus pobres eleitores lá de Roraima continuem pagando 50% a mais na tarifa de energia para
ter o ERG prorrogado, quando o Governo tem dezesseis bilhões e utiliza parte desse valor, 50%, para fazer
superávit primário; prorrogação da isenção do adicional
ao frete para renovação da Marinha Marcante e ﬁnanciamento estudantil.
Lá na Câmara, o projeto cresceu. Entraram outros assuntos para que fossem debatidos nessa medida provisória. Aí vou ﬁcar com o Senador Cristovam
Buarque.
Senador Cristovam Buarque, quando V. Exª veio à
tribuna discutir o mérito, V. Exª disse que não era contra
a medida provisória; V. Exª era a favor da Constituição
Federal, porque o que estamos fazendo aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ...é
rasgando a Constituição. Sr. Presidente, vai me conceder um minuto para eu poder concluir.
Então, quero dizer que voto contra. Encaminho a
votação de forma contrária, porque não se pode agir
da forma como se fazia antes da Lei Áurea. Trata-se
o Congresso como se ele fosse tocado a chicote. Não
estamos mais na época da escravidão. Tenho certeza
absoluta de que V. Exª e os Srs. Senadores da base do
Governo não se vão curvar à vontade imperialista do
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Executivo. Este é um Poder que tem uma ação isolada,
diferenciada da do Executivo, e ele não pode...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – ... ﬁcar sujeito à vontade do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres
por cinco minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
ainda há pouco, vim aqui para falar sobre uma decisão
do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que, na
mesma decisão – e o tempo era muito exíguo naquele
momento, eu não pude concluir –, o Ministro Celso de
Mello diz o seguinte: “A crescente apropriação institucional do poder de legislar por parte dos sucessivos
presidentes da República tem causado profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas
entre os Poderes Executivo e Legislativo.”
Então, vejam os senhores o que disse o Ministro
Celso de Mello. O Ministro Celso de Mello disse, simplesmente, aquilo que, agora, em sentido contrário, vem
reclamar a Senhora Presidente da República. Agora,
ela vem dizer o seguinte: “Pô, na minha vez, vocês vão
querer mudar o rito das medidas provisórias?”
Tem de respeitar a Constituição, Senhora Presidente.
O Ministro Celso de Mello foi claríssimo ao dizer:
“Não pode o Executivo solapar o poder de legislar do
Legislativo.”
Uma medida provisória como essa, com mais de
30 temas, é uma verdadeira vergonha, é um absurdo!
É algo que nós não podemos, de forma alguma, aceitar, porque desmoraliza o Congresso.
Eu tive a oportunidade de falar sobre diversos
pontos, mas lembro, aqui, só mais um, que é terrível.
Em relação aos precatórios, o Governo vem tratar da
medida, mas, por ser de direito processual civil, é vedado fazê-lo por medida provisória. Está lá no art. 62,
§1º, inciso I, alínea b da Constituição Federal.
O pior de tudo é que diz o art. 100, § 9º da Constituição:
No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação,
deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa
e constituídos contra o credor original pela
Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas
vincendas de parcelamentos,(...)
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Ouçam a observação da Constituição: “(...) ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em
virtude de contestação administrativa ou judicial.”
O que fez a medida provisória? Revogou a Constituição, tirou a parte da contestação administrativa,
ou seja, nós temos, hoje, uma medida provisória que,
se a Casa aprovar, revogará um texto da Constituição
Federal.
Nada mais é a medida provisória que uma lei
anômala. Como a lei pode revogar a Constituição?
Então, senhores, nós temos de preservar o direito originário do Congresso Nacional, fazer com que a
Constituição seja soberanamente respeitada, porque
a Constituição é tudo! A Constituição é aquilo que nós
devemos respeitar.
Qual é o primeiro ato de um Senador ao sentarse a essa mesa, ao sentar-se nessa cadeira?
É lido o juramento pelo Presidente da Casa, e
nesse juramento está: “Prometo, acima de tudo, respeitar a Constituição do Brasil.” Nós temos de honrar
esse juramento!
Como é que uma medida provisória pode tratar
de mais de trinta temas? Como é que uma medida
provisória pode prejudicar diversos Estados da Federação? Como é que uma medida provisória pode revogar
um texto da Constituição Federal, Senador Agripino?
Quem é que pode conceber isso?
Então, só resta a mim, ao DEM, aos partidos de
oposição, aos homens e mulheres sensatos desta Casa
dizer “não” a esta medida provisória! Nós não podemos
dar o gosto ao Poder Executivo de nos ajoelharmos
mais uma vez e aprovarmos uma medida provisória
desta qualidade: péssima!
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
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.) – Sr. Presidente, veriﬁcando aqui a lista de votação nominal, o meu voto
consta como “abstenção”. Eu queria que V. Exª retiﬁcasse o meu voto, que é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias com a palavra.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, creio
que o que dissemos todos nós, durante horas de debate, sobre essa medida provisória é suﬁciente para
demonstrar a nossa insatisfação, nesse caso não apenas em relação ao processo, ao método, à questão
da admissibilidade que é visivelmente afrontosa aos
princípios elementares da relevância e da urgência,
ferindo de morte a Constituição do País, mas também
em relação ao conteúdo, ao mérito. Nós já abordamos
algumas das questões relevantes nessa matéria e vamos prosseguir.
Os bancos brasileiros, depois da crise, restringiram qualquer modalidade de crédito duramente.
O Governo, em uma atitude que deveria ser emergencial e com prazo deﬁnido, acabou optando por endividar o Tesouro Nacional para “alimentar” o orçamento do BNDES. Já nos referimos a essa transferência
generosa de recursos públicos para o orçamento do
BNDES que, por sua vez, celebra contratos de empréstimos também generosos com grandes empresas,
especialmente empreiteiras de obras públicas no País,
com juros subsidiados, estabelecendo inegavelmente
um privilégio visível.
Boa parte dos recursos, portanto, é aplicada a
juros menores que aos pagos pelo Tesouro ao se endividar com a emissão de títulos, o que levará a implicações graves no já combalido orçamento ﬁscal.
Outra questão que sempre abordamos aqui é a do
endividamento público com a emissão desses títulos.
O Ministro Mantega recentemente, na CAE, no Senado Federal, discordou das aﬁrmações que ﬁzemos de
que há uma manobra contábil para reduzir o volume
da dívida pública bruta interna, exatamente não contabilizando determinadas transações ﬁnanceiras internas com a transferência de recursos do Tesouro para
bancos públicos, empresas públicas e notadamente em
função da emissão de títulos públicos que, certamente,
agravam a situação da dívida interna do País.
Quase 90% da carteira de crédito, com vencimento superior a cinco anos, têm como lastro linhas
oriundas de bancos públicos, sendo que só o BNDES
é responsável por quase 62%. Veja, isso é signiﬁcativo. Quase 90% da carteira de crédito, com vencimento
superior a cinco anos, ou seja, empréstimos de longo
prazo, são oriundos de bancos públicos, especialmente o BNDES.
É nítido, portanto, o esgotamento do crédito público para o investimento.
O Governo deveria, isto sim, investir nas tão necessárias reformas da economia. Deveria investir na
melhoria de sua gestão ﬁscal; deveria trabalhar melhor
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questões como instabilidade de câmbio e de taxas de
juros, fatores que diﬁcultam o envolvimento de bancos
privados em operações de longo prazo.
Outro ponto que criticamos e tentamos, por meio
de emenda rejeitada pela Casa, diz respeito ao art. 20
exatamente à prorrogação da reserva global...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço a V. Exª para concluir. De maneira
que há uma longa lista de oradores... e não podemos
prorrogar o tempo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou
concluir.
Há enorme contradição no Governo, uma falha
de sintonia entre a prática e o discurso. Por isso, nós
tentamos suprimir o art. 20 e fomos derrotados.
Eu encerro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, rapidinho, só para esclarecer: a minha inscrição, Presidente, está feita? (Pausa.)
Obrigado, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos
assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, desde
que inaugurei o mandato aqui no Senado, temos assistido aos absurdos das medidas provisórias. E isto
tem sido reconhecido por todos, de todas as posições
políticas aqui no plenário do Senado. A situação é tão
gritante, Sr. Presidente, que de V. Exª surgiu uma proposta de emenda constitucional para reorientar, colocar – melhor dizendo – no devido lugar a utilização
desse mecanismo necessário ao nosso ordenamento
constitucional, mas que deve ser disciplinado. Essa
medida de V. Exª contou com o substitutivo do Senador Aécio Neves, e com a proposta de vários Senadores, inclusive nossa, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Pois bem, Presidente, com esta Medida Provisória nº 517, chegamos ao pior exemplo do cúmulo do
absurdo que pode signiﬁcar a utilização indevida das
medidas provisórias. É uma medida que não tem relevância, como já dissemos aqui várias vezes. É uma
medida que não tem urgência. É uma medida ﬂagrantemente inconstitucional, que será enfrentada no Supremo Tribunal Federal por nós, porque, como já disse
aqui anteriormente, do art. 1º ao art. 4º da medida provisória se prevê benefícios e vantagens para o capital
estrangeiro em detrimento da tributação que existe para

404

ANAIS DO SENADO FEDERAL

20724 Quinta-feira 2

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a classe média brasileira, ou seja, enquanto o capital
ﬁnanceiro é beneﬁciado pelos artigos 1º ao 4º dessa
medida provisória, a maioria do povo brasileiro é obrigado a ter descontado na fonte a alíquota absurda de
27,5% do Imposto de Renda. É uma medida provisória que concede mais benefícios do que se deveria ao
setor exportador. É uma medida provisória que inclui o
absurdo de ﬁnanciar a instalação de usinas nucleares
no Brasil. É uma medida provisória que tenta impedir
ações judiciais de estudantes, que buscam o seu direito
na Justiça contra a cobrança absurda de juros sobre
juros para os ﬁnanciamentos do FIES. É uma medida
provisória que, no seu conjunto, deverá ser utilizada
por qualquer professor de Direito Constitucional, que
deverá ser utilizada pelos professores nas faculdades
– professor mestre Senador Pedro Taques, belíssimo
professor de Direito constitucional que é – como um
exemplo do que não pode ser uma medida provisória:
não tem urgência; não tem relevância; tem inconstitucionalidade; aborda mais de 52 temas distintos; não
tem pertinência legislativa; fere a Lei Complementar
nº 95. É uma completa aberração!
Todos, aqui, têm insistido – reitero – em denunciar o absurdo dessa medida provisória. Ela chega a
ser tão absurda que temos visto, dos Senadores que
votarão a favor dela, o silêncio como única alternativa
em virtude do constrangimento em defendê-la.
Mais que isso, além disso, Sr. Presidente, ela
mantêm, ainda insistindo sobre o dispositivo sobre os
Fies, quero lembrar que durante o Governo Fernando
Henrique foi editada uma Medida Provisória nº 196317, que dispunha sobre essa limitação do Fies. A medida que o Governo teria de adotar, deveria ter sido a
de revogar essa medida provisória anterior.
Sr. Presidente, por todos os absurdos dessa medida provisória, por ela representar uma símbolo para
professores de Direito Constitucional que quiserem dizer
o quanto absurdo foi a utilização indevida de medidas
provisórias, é que nós encaminhamos, pelo Partido do
Socialismo e Liberdade, o voto contrária a ela.
Esse é o cúmulo a que chegou...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Já concluirei, Sr. Presidente.
Esse é o cúmulo a que chegou a utilização indevida desses institutos.
Eu espero, Exª, que quanto antes nós aprovemos – e eu apelo novamente – a proposta de emenda
constitucional de autoria de V. Exª, para que nós não
tenhamos mais que coletar absurdos como esses. E
eu ainda apelo para que na votação de mérito nós te-
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nhamos o voto contrário à aceitação desse absurdo
jurídico que é a Medida Provisória nº 517.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, são 19h48min. Hoje é o dia 1º de junho.
Nós estamos aqui discutindo essa matéria há 5 horas
e 15 minutos, pelo menos.
Será que vale a pena? É evidente que vale. Porque nós não estamos votando uma matéria qualquer,
estamos votando uma medida provisória absolutamente
descabida. São 54 temas, Sr. Presidente, 54 temas diferentes numa matéria só. Junto com mais duas outras
medidas provisórias num dia só. Isso é um desrespeito
ao Senado. Isso é um processo defeituoso.
Além do mais, estamos votando coisas incoerentes, coisas que conﬂitam umas com as outras, e pelo
menos este debate deixou claro, para que o voto seja
dado com consciência por cada um dos Senadores.
Se o Senador quiser votar conforme o Governo
quer, vai votar sabendo que dá uma no cravo e outra
na ferradura. Vai votar abrindo mão de imposto a que o
Brasil teria direito. Na hora em que libera da obrigação
do recolhimento do imposto de aplicação ﬁnanceira no
exterior – do imposto do Brasil –, permite que o imposto
seja todo recolhido no exterior. Se aplica nos Estados
Unidos algum dinheiro, paga 35% de imposto lá e abre
mão dos 15% do imposto aqui. Então, você dá ao Tesouro americano todo o imposto recolhido que deveria ser
recolhido parte para o americano, onde o dinheiro está
aplicado, e parte para o Brasil, de onde saiu o dinheiro.
Não, você está abrindo mão desse imposto.
E, por outro lado, está sobrecarregando a perspectiva de desenvolvimento do País na hora em que prorroga
por mais 25 anos a famigerada Reserva Global de Reversão, 25 anos que vão signiﬁcar R$50 bilhões a mais no
recolhimento de um tipo de imposto que cada brasileiro
vai pagar na hora de pagar a sua conta de luz.
Então, não abre mão de buscar o dinheiro tirando
do bolso do brasileiro mais pobre que está no interior
do Rio Grande do Norte, no interior do seu Maranhão,
no interior de Alagoas do Senador Renan, e abre mão
do imposto do investidor estrangeiro. Não abre mão do
imposto do pequeno consumidor de energia elétrica
dos rincões do Brasil, porque prorroga por 25 anos a
Reserva Global de Reversão, e abre mão do imposto
do grandão que aplica dinheiro no exterior. Estimula a
energia eólica, que é limpa, e estimula a energia atômica, que é perigosa. Tudo numa matéria só.
Eu acho que nós estamos cometendo um absurdo,
primeiro, em votar essa medida provisória contendo 54
temas; depois, em votar coisas incoerentes.
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Eu confesso a V. Exª que, desses 54 temas, em
vários deles eu votaria gostosamente a favor. Eu votaria tranquilamente a favor em muitos dos 54 temas.
Agora, em muitos dos 54, eu armo barricadas junto
com os meus companheiros Democratas, junto com
o pessoal do PSDB, junto com Senadores de outros
partidos que por dever de consciência vão votar contra essa matéria. Para defender o quê? O interesse do
brasileiro. Eu não estou contra o governo, eu estou a
favor do interesse dos brasileiros, porque é meu dever ﬁcar aqui ao lado dos interesses dos brasileiros e
principalmente dos mais humildes.
Valeram a pena cinco horas e meia ou seis horas
de discussão? Valeram a pena, para que o debate mostre
quem é quem, mostre onde está o fundamento do voto
de cada um. Para que pelo menos nessa matéria, que
é a pior das que estamos votando hoje, o Brasil tenha
consciência do voto de cada um, porque ele vai ﬁcar registrado. Vai ﬁcar registrado como é que cada brasileiro
vota em função dos temas que aqui estão propostos.
Com estas palavras eu quero dizer que voto de
forma consistente. Acompanhando meu líder Demóstenes Torres, eu voto contra essa famigerada MP 517.
O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o ilustre Senador Mário Couto, pelo Pará.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Por favor, para retiﬁcar o meu voto: eu votei “sim”, mas quero que retiﬁque
para o “não”. Não sei se foi por causa dessa confusão
toda que foi gerada aqui. Peço a V. Exª que retiﬁque.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – V. Exª estava convencido.
O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.
Com a palavra o ilustre Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Presidente Sarney, V. Exª fez muito por este País. V. Exª fez muito por
este Senado. Mas vou lhe chamar a atenção para um fato
que V. Exª fez a este Senado e que é muito importante
para os brasileiros: a criação da TV Senado, da Rádio
Senado. Talvez V. Exª nem imagine como foi importante
para este País a criação do setor de comunicação deste
Senado. Só assim, Presidente, o povo brasileiro assiste
àqueles que traem a sua pátria. Só assim o povo brasileiro assiste àqueles que querem novamente a ditadura
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neste País. Só assim, Sr. Presidente. Sei que vamos ser
derrotados. Encaminhei meu voto a favor da Nação. Encaminhei meu voto a favor do povo brasileiro.
Este Senado a cada dia se desmoraliza mais,
meu caro Senador José Agripino.
O Palocci, meu nobre Senador, cometeu uma série
de irregularidades. Não precisa nem ir muito fundo para
provar isso, meu nobre Senador Aloysio. Basta ver o
apartamento. Basta ver o aluguel do apartamento. Basta
ver o condomínio. E o Palocci está dizendo: “Oh, nada vai
acontecer comigo. Que se lixe o povo brasileiro! Sou do
Partido dos Trabalhadores. Comigo nada acontece!”
Senador, olhe para mim. No ritmo que vamos,
Senador Romero Jucá... Olhe para mim um instantinho só. No ritmo que vamos, Senador Romero Jucá,
o que vai acontecer? A Dilma chamou o Lula. Prestem
atenção, Senadores. Senador Jucá, olhe para mim um
instantinho. Dê-me essa deferência especial. O Lula
vai à Dilma. “O que é, Dilma, que tu tens?” “Olha, estou
em uma situação difícil, Lula. O Palocci se meteu em
encrenca. E tu que tens uma experiência monstruosa,
Lula, me diz o que tenho que fazer.”
Não sei como o Lula não disse a ela, Senador:
“Mande uma medida provisória para o Senado Federal,
de nº 400, 500, sei lá, para perdoar o Palocci”. E aqui
iriam perdoar o Palocci. Eu duvido que aqui não perdoariam o Palocci! Eu duvido! Iriam perdoar o Palocci!
Não falta mais nada neste País! Brasileiros, brasileiras, é o país do tudo pode.
Se o Lula mandasse, Aloysio... Aloysio, como as
coisas vão, Aloysio! Se o Lula mandasse para cá uma
medida provisória para perdoar o Palocci, perdoavam.
A obediência é muito grande, Brasil! A obediência é
muito grande! Observe, observem!
Presidente Sarney, desço desta Tribuna, mais
uma vez, elogiando V. Exª pela criação da Rádio e da
TV Senado. Só assim o povo brasileiro poderá observar quem ama este País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto mais uma
vez a esta Tribuna para relembrar aqui as palavras do
nosso grande Senador Demóstenes Torres quando
nos lembra do nosso juramento ao tomarmos posse,
que acima de tudo iríamos honrar e proteger a nossa
Constituição. E não estamos fazendo isso. Ou melhor,
muitos não estão fazendo isso.
Eu apelo, mais uma vez, Sr. Presidente, para
que tenhamos bom senso nesta Casa, para que to-
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dos nós possamos entender, discutir, honrar a nossa
Constituição.
O que está acontecendo aqui é um descalabro.
Os senhores sabem – mesmo os da base do Governo
– que isso não é correto. Por que vamos insistir nisso?
Como podemos pôr a cabeça no travesseiro e dormir
em paz com a nossa consciência?
Como é que nós vamos nos dirigir aos nossos
ﬁlhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos
nossos eleitores e dizer: “Pois é, eu fui um voto de cabresto”. Nós não podemos aceitar isso. Isso é contra
a dignidade de qualquer um de nós. Eu acho que nós
merecemos um pouquinho de atenção por parte dos
senhores, para que discutamos e tenhamos bom senso
e dignidade. Esta Casa é uma Casa de leis, não é um
teatro, onde são protagonistas com script já pronto.
Estou assistindo a isso, Sr. Presidente, desde o
dia 2 de fevereiro, uma atrás da outra. E vejo a desconsideração de alguns colegas, as risadas. É como
aquela história: você tem razão, mas vai preso assim
mesmo. Como é que podem chegar em casa e olhar
para os seus ﬁlhos, para o seu marido, para a sua
esposa e dizer: “Eu hoje não fui honesto. Eu hoje rasguei a Constituição. Eu hoje pequei”? Será que isso
não mexe com vocês? Os senhores acham que isso é
normal na vida? Ficou uma banalidade tão grande que
encaramos isso como mais uma, mais outra, estamos
na 520, e as coisas vêm vindo.
O que é que estamos passando para as novas
gerações? Mentira. O que estamos levando de construtivo? Mentira. Por que o medo? Por que não há o
diálogo? Por que meia dúzia de poderosos podem fazer a cabeça e mudar a consciência dos senhores?
Não tem lógica. Saio decepcionado. São quatro meses
com muita decepção, muita decepção. Não houve uma
discussão, e vai acabar mais uma legislatura, pelo que
vejo, da mesma maneira.
Eu apelo para a consciência dos senhores. Acabem com esse riso amarelo e digam: “Não, nós vamos
discutir. Vamos mostrar que temos personalidade”, ou
querem continuar mentindo para si mesmos? A consciência de cada um dos senhores é que vai ﬁcar ecoando o resto da vida. Quero ver vocês olharem com
dignidade para seus ﬁlhos, para seus netos.
Então, neste momento, só peço isto: vamos fazer
uma reﬂexão. Vamos, por uma única vez, dizer: “Não,
vamos discutir isso. Vamos pôr um basta!”.
Só depende dos senhores. Espero que ainda seja
tempo para que se tome uma atitude.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Sr. Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me
sinto hoje exatamente na mesma situação que o nobre
Senador José Agripino revelou que se sente neste momento diante da medida provisória que vamos votar.
Há muita coisa nesta medida provisória que nós
podemos resgatar, que teria uma real utilidade pública,
tal como foram formuladas nessas medidas ou mesmo
com algum retoque, com alguma mudança que a sabedoria e a experiência concentradas no Congresso
certamente poderiam promover com grande aproveitamento para o povo brasileiro.
No entanto, somos obrigados a votar “Não”. E vamos votar “Não” porque não é possível, dado o sistema
de apreciação da medida provisória, em que o Senado
é colocado contra a parede, não há o menor espaço
para que se possa separar o joio do trigo.
Eu tenho certeza que os Deputados do Estado do
Amazonas estão profundamente desconfortáveis com
as repercussões que algumas disposições da MP trazem sobre a Zona Franca de Manaus. Tenho convicção
de que Senadores preocupados com o futuro do Brasil,
o futuro energético do Brasil, pensariam muitas vezes
antes de votar a favor do incentivo para as indústrias
que concorrem para a produção de energia nuclear,
exatamente num tempo em que o mundo todo reﬂete
sobre as cautelas que se deve tomar para a expansão
dessa forma de energia, ao mesmo tempo em que o
próprio Governo resolve pôr um freio no seu programa
de criação de novas usinas.
Tenho absoluta convicção de que os Senadores
que se preocupam com o agravamento do chamado
Custo Brasil, com a perda crescente de competitividade
da nossa economia devido à alta da carga tributária, especialmente essa carga que pesa sobre a energia, tenho
certeza de que Senadores como o nobre Senador Armando Monteiro teriam enorme diﬁculdade de votar.
E o que falar, Sr. Presidente, do efeito perverso da
RGR sobre a renda das famílias? Todos nós sabemos
que o Sistema Tributário Brasileiro é profundamente
regressivo. Aqueles que têm menor renda pagam mais
impostos. Ora, a RGR é um imposto essencialmente regressivo, porque pesa na conta de luz da família. E aqui
foi dito, ouvi um argumento supostamente de esquerda
de alguns Senadores concitando seus colegas a votarem a favor da emenda que destacamos e que cortava
do texto a RGR: “Olha, isso é para o Luz para Todos”.
Quer dizer, ﬁnancia-se um programa para os pobres com
dinheiro dos pobres. É mais um absurdo desses que V.
Exª notou, nobre Senador Randolfe Rodrigues.
Isso é especialmente grave nos Estados que não
praticam a política de desoneração do consumo de ener-
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gia para famílias mais pobres. Os Estados que hoje praticam essa desoneração são os Estados de Alagoas, do
Amapá, do Maranhão, nobre Senador Sarney, do Mato
Grosso, Senador Blairo Maggi, do Pará, de Roraima, de
Minas Gerais, nosso Senador Aécio, o Estado de São
Paulo. Esses Estados desoneram o consumo de energia
de ICMS, o consumo de energia entre noventa e cem
quilowatts/mês. Os Estados governados pelo PT não o
fazem. Talvez seja por isso que eles se mostrem tão insensíveis no momento desta votação em aumentar um
pouquinho mais a conta já salgada que o consumidor
brasileiro paga pela energia fornecida a eles.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante cinco
horas, procuramos mostrar à sociedade brasileira o
equívoco que esta Casa comete ao referendar uma
medida provisória como esta, que contém mais de 56
temas diferentes, alguns de extrema gravidade para
a Nação brasileira.
Posso citar os incentivos para a construção de
usinas nucleares. Este tema merecia, nesta Casa, um
amplo debate, para que a sociedade brasileira pudesse,
junto conosco, fazer uma avaliação sobre esta opção.
Enquanto o mundo todo rediscute seus programas nucleares, hoje, aqui, vota-se açodadamente a ampliação
do nosso programa.
Vota-se também a famigerada RGR. Chamo a
atenção para a prorrogação desse tributo, bem como
para o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de
Energia Elétrica, os quais, juntos, encarecem a conta
de luz do povo brasileiro em mais de 3% ao mês e representam para os cofres do Governo R$2 bilhões por
ano. A RGR foi criada há mais de meio século para servir a uma ﬁnalidade. Agora, se aprovada hoje, ela será
prorrogada por mais 25 anos, sendo que, durante todo
o período em que vigeu essa taxa, assistimos a esses
recursos desviados e, ao mesmo tempo, assistimos a
esses recursos encarecerem, a cada dia, a conta de
luz do povo brasileiro. Seu objetivo inicial era construir
um fundo para pagamento às concessionárias na eventual reversão de ativos para a União, que hoje conta
com 16 bilhões. Vejam os senhores que esse fundo
de 16 bilhões não está inteiramente aplicado no setor.
Mesmo com o Programa Luz para Todos, ainda tem o
Governo a metade desses recursos, ou seja, cerca de
8 bilhões, aplicados para formar o superávit ﬁscal. É
um ônus que pesa no bolso do consumidor residencial
e também daqueles que consomem intensamente a
energia. Quem perde com isso é o Brasil, que vê as
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suas indústrias abandonarem o País e procurarem os
países vizinhos para que lá possam competir em igualdade com os seus concorrentes externos.
Portanto, venho novamente a esta tribuna, para
dizer que essa medida provisória, como todos aqui falaram, prejudica o nosso País, fere de morte esta Casa;
é uma medida provisória que não respeita a nossa
Constituição, que não é urgente, que não é relevante.
Acima de tudo, é uma medida provisória que agride
esta Casa, repito, porque trata de 56 temas graves que
aqui não podemos discutir, aprofundar.
Tenho certeza, pelo compromisso que esta Casa
tem com o povo brasileiro, de que ela haverá de rejeitála. Portanto, quero aqui, em meu nome e no do meu
Partido, o PSDB, dizer que nós, da oposição, juntamente com todos aqueles Senadores que são comprometidos com o povo brasileiro, votaremos contra
essa medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cícero Lucena, com a palavra.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quanto a essa
questão da medida provisória, à forma como está sendo
evitada, ao desrespeito para com esta Casa, à própria
reação da Presidência desta Casa no sentido de que
se estabeleça essa nova metodologia de votação, com
a Câmara respeitando o Senado, além da forma como
a Presidência encaminha essas matérias...
Sei que terei a oportunidade, quando encerrada
esta discussão... Mas isso só demonstra como a pressa é inimiga da perfeição. Temos de votar ainda hoje a
Medida Provisória nº 521, que trata dos salários dos
residentes da saúde mais algo da CGU.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, na pressa do
Governo de votar a matéria que lhe interessa e não
o que interessa ao povo brasileiro, foi proposta nesta
Casa, no início da sessão, a inversão de pauta, tirando-se essa matéria, que seria a primeira, para ser a
última a ser debatida e discutida. Possivelmente, ela
não será votada à noite, a não ser que, pelo esforço e
pela compreensão de todos os Senadores e Senadoras
aqui presentes, possamos votar a matéria num acordo,
já que todos estão favoráveis à medida provisória. Que
possamos votá-la, com uma nova inversão de pauta,
em seguida à apreciação dessa medida provisória.
Estou trazendo esse assunto neste momento, para
demonstrar como o açodamento, a pressa da discussão
da medida provisória traz prejuízo – inclusive, no dia de
hoje, porque a única matéria provisória que efetivamente merecia ser aprovada hoje, porque é de interesse
do povo brasileiro, é a que trata da valorização de uma
categoria que está aprendendo e, consequentemente,
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colaborando com a saúde do nosso povo, que são os
residentes. Infelizmente corre-se o risco...
Faço aqui o apelo a todos os líderes dos partidos, para que possamos, de forma acordada, votar a
Medida Provisória nº 521, em seguida dessa que está
sendo encaminhada, para que cumpramos o nosso
papel de representante brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, estamos, mais uma vez, buscando demonstrar desta
tribuna, como têm feito vários outros Srs. Senadores,
que muito mais relevante até mesmo que os vários relevantes temas constantes dessa medida provisória é
a opção que esta Casa do Congresso Nacional vem
fazendo quanto ao seu funcionamento.
Quero aproveitar estes poucos minutos que tenho,
para, mais uma vez, reiterar a absoluta necessidade que
temos de colocar em votação, dependendo da nossa
sugestão, imediatamente após a votação das medidas
provisórias, a PEC de autoria de V. Exª, Presidente José
Sarney, objeto de um grande entendimento na Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa, que minimamente
– minimamente, repito – reordena o processo de tramitação de medidas provisórias nesta Casa.
Quem está hoje, Sr. Presidente, assistindo, desde
as duas horas da tarde, à TV Senado está vendo algo
absolutamente inédito nesta Casa e incompreensível
para a grande maioria dos brasileiros. O Governo está
próximo, sim – reconheço –, de aprovar a Medida Provisória nº 517, que incorpora dezenas de temas distintos, sem que uma só liderança da base do Governo
subisse a esta tribuna, para dizer da importância e da
relevância da aprovação dessa medida provisória, sob
seus vários aspectos.
Esse é o papel do Parlamento, Sr. Presidente. Este
é o Senado que os democratas brasileiros construíram
com tanta luta e com tanto sofrimento, Sr. Presidente,
ou esta é apenas uma Casa homologatória das decisões do Poder Executivo?
Tristes dias, Sr. Presidente! Tristes dias do Senado da República e da Câmara dos Deputados, que,
ao abdicarem da sua responsabilidade de legislar e de
aprimorar as propostas do Executivo, sucumbem, aceitam covardemente o papel de órgãos homologadores
das decisões dos sábios do outro lado da avenida.
Será que nenhum dos Srs. Senadores, eleitos pelo
voto popular – nem me reﬁro a nós, da oposição, mas
mesmo aos luminares da base de sustentação do Governo –, tem contribuição a dar, Sr. Presidente, às propostas
que chegam a esta Casa? Não posso crer! Não posso
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crer que essa seja uma decisão deﬁnitiva desta Casa e
que vamos, pelos próximos anos, reeditar os primeiros
quatro meses apenas de Casa homologadora.
Por isso, faço, mais uma vez, a V. Exª, Presidente
José Sarney – autor da proposta –, aos Srs. Senadores, aos líderes que participaram do entendimento na
Comissão de Constituição e Justiça, que, imediatamente após a desobstrução da pauta, coloquemos em
votação o acordo, que resolve pelo menos três graves
problemas que vivenciamos hoje.
O primeiro é esse absurdo processo que nos estabelece prazo de horas para discutirmos e opinarmos
sobre temas tão complexos e tão variados, garantindo
tempos especíﬁcos para cada uma das Casas, como
propõe o Presidente José Sarney.
O segundo, que se retorne àquilo que prevê a Constituição Federal: as medidas provisórias devem seguir o
preceito da relevância e urgência, para serem editadas.
Essa proposta, esse substitutivo, Sr. Presidente,
há muito, Senador Pedro Taques, deixou de ser do
Relator Aécio Neves, porque é de V. Exª e de tantos
outros que contribuíram para a sua redação. Ao criarmos uma comissão permanente mista do Congresso
Nacional, nós vamos possibilitar o debate não açodado, não superﬁcial, como ocorre aqui, não com um rolo
compressor, como tem ocorrido permanentemente, para
que o preceito da relevância e urgência, um preceito
constitucional, possa efetivamente entrar em vigor.
O terceiro aspecto de que esse substitutivo da
Comissão de Justiça trata é o impedimento de que nós
tenhamos de discutir numa mesma medida provisória,
contrariando o que diz...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Fora
do microfone.) – ... a Constituição, Sr. Presidente...
Como diz a Lei Complementar nº 95, não pode
haver matérias que não tenham conexão discutidas
dentro de uma mesma lei e, obviamente, de uma medida provisória.
Corrigimos, com esse substitutivo, três aspectos,
sendo o primeiro deles o temporal. Ou seja, teremos
tempo para discutir a matéria, teremos uma comissão
especial para avaliar a relevância e urgência e estaremos impedindo, deﬁnitivamente, este escárnio, para
com a sociedade brasileira, de estarmos votando o
que sequer sabemos, Sr. Presidente.
Portanto, ou o Congresso Nacional, a partir da
sua Casa alta, que é o Senado da República, readquire a sua credibilidade, enfrentando até mesmo, se
for necessário, as vontades desse Governo autocrático que se instala no Brasil, ou não faremos jus, Sr.
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Presidente, aos votos que recebemos da população
brasileira e sequer à democracia...
(Interrupção do som.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...
conquistada por bravos brasileiros, tendo-se em especial a presença de V. Exª [fora do microfone] no conjunto de homens que ﬁzeram a transição – V. Exª tem
ali um papel de relevo.
É esse o apelo que faço, não de um companheiro
da oposição, mas de um Parlamentar que sabe que a
democracia não se sustenta se o Parlamento não for
altivo e vigoroso, e se os Poderes não tiverem equilíbrio entre si. Hoje isso não existe no Brasil. O Senado
Federal tem aceitado a posição de ser um Poder subalterno, mas será subalterno sempre com o nosso
brado, com o grito da oposição e com o alerta que
temos feito hoje a todo o País.
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 encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é importante
ouvir o pronunciamento de várias lideranças políticas
do País que compõem o Senado Federal, tentando aﬁrmar a importância da autonomia política que esta Casa
deve ter em relação ao Executivo, que o Parlamento
brasileiro deve ter em relação ao Executivo.
Hoje cedo, quando me pronunciei pela primeira
vez sobre esta medida provisória, tentei trazer, dentro do conteúdo dos vários temas que compõem essa
medida provisória, um tema que considero relevante
para a disputa do projeto político que este ano o Governo Federal deve fazer nesta Casa. Estou falando
do Plano Nacional de Educação, que apresenta, para
o cumprimento das suas metas, um percentual muito
aquém do que o movimento nacional em defesa da
educação traz como necessário para que a gente possa
dar alguns saltos de qualidade, pensando a educação
como um elemento importante na transformação da
vida das pessoas e das famílias.
E hoje de manhã ouvimos o relatório, a apresentação do debate de várias instituições, inclusive
do próprio MEC, que não conseguiu explicar, Senador
Paulo Paim, porque não aparece, nas metas do Plano
Nacional, o percentual, o valor que vai ser aplicado
para a educação de jovens e adultos para erradicar.
Não queremos erradicar, porque analfabetismo não é
doença; queremos universalizar o direito.
E aqui, nesta medida provisória, um dos elementos que quero destacar diz respeito a uma recente con-
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quista, a uma das raras conquistas do povo brasileiro no
acesso ao crédito para educação de nível superior.
Eliminaram-se recentemente as diﬁculdades para
o acesso ao crédito. E o Governo insiste em continuar
diﬁcultando a vida dos poucos brasileiros que conseguem chegar a um patamar de disputa de uma vaga
no ensino superior neste País.
Eu queria dizer a V. Exªs que é muito difícil para
mim, como educadora comprometida com a luta pela
educação pública de qualidade para todos e em todos os
níveis, ver o Governo Federal, um governo que se constituiu numa perspectiva de esquerda, numa perspectiva
de avançar a consciência crítica neste País, um governo
que pode se orgulhar, de certa forma, de ter o nosso País
num patamar destacado na América Latina em relação
ao número de doutores, ao número de pesquisadores e
de instrumentos novos que têm se consolidado através
da universidade brasileira, vir agora diﬁcultar...
(Interrupção do som)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
concluir, Sr. Presidente – diﬁcultar a vida desse segmento quando tenta impedir que os estudantes entrem
com ações judiciais para requererem o seu direito de
poderem pagar e não ﬁcarem em condições de não pagar a dívida com o crédito para a educação superior.
Então, não bastasse essa questão, se não houvesse as outras diﬁculdades que o tempo não me permite aprofundar, por este motivo eu já encaminharia a
minha Bancada ao voto contrário a esta medida.
Não quero sair desta tribuna, Presidente Sarney,
sem dar uma informação que é muito relevante para o
meu mandato, para o meu Estado, para a luta política que
a gente tem feito em favor do Ficha Limpa no Brasil.
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O Ministro Joaquim Barbosa acabou de indeferir o pedido do
ex-Deputado Jader Barbalho relativamente à anulação
do processo que já tinha sido decidido contrariamente
ao ex-Deputado Jader Barbalho. Acho que essa é uma
notícia muito boa para a Nação. Eu falo com muita alegria que entendo que essa decisão deve se estender a
todo Supremo Tribunal Federal e que, diferentemente
do que tem sido dito lá no Pará, que seria hoje, que
seria amanhã, que seria depois de amanhã que o exDeputado Jader Barbalho assumiria a nossa vaga aqui
no Senador Federal, parece-me que as diﬁculdades
dele continuam sendo muito grandes.
Eu queria registrar isso, porque faz parte do debate político nesta Casa também, que aprovou a Lei
do Ficha Limpa, que está completando um ano.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Pedro Taques.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Parece-me que o inscrito é o Senador Ataídes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão. Realmente, Senador Ataídes e o último Senador Pedro Taques.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Meu Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta
tribuna não mais para criticar esta esdrúxula Medida
Provisória 517, uma vez que até mesmo os nossos
companheiros governistas, Senadores governistas, já
estiveram nesta tribuna, por diversas vezes, para criticar esta medida provisória e, surpreendentemente,
votar a favor da mesma.
Isso, meu Presidente, me deixa estarrecido, decepcionado, porque uma vez que você não concorda
com um ato, você não pode votar a favor do mesmo.
Quero ratiﬁcar que o povo brasileiro é sábio, o
povo brasileiro está nos observando. Vocês não precisam ter dúvida disso.
Só gostaria, meu Presidente, de ressaltar que
enquanto essas medidas provisórias beneﬁciam o capital estrangeiro, os nossos Estados, principalmente o
meu querido Estado do Tocantins, o nosso povo passa
fome. Mais de 30%, meus Senadores, especialmente meu Líder Senador Alvaro Dias, mais de 30% do
nosso povo do Tocantins passa fome. A nossa saúde
está na UTI, os nossos prefeitos estão administrando
tão somente com a sua boa vontade, porque o FPM
o Governo, só nessa última década, decresceu em
mais de 6%. Jogou para cima dos nossos Municípios
diversas ações sociais. A dívida dos nossos Estados
já ultrapassa os R$320 bilhões.
Enﬁm, é lamentável que enquanto eu faço essas
simples colocações, uma medida como esta está aqui
para ser aprovada; imagino que dentro de minutos
será aprovada.
Eu gostaria que o Governo editasse medidas
provisórias que viessem a beneﬁciar as nossas empresas, os nossos Estados, os nossos Municípios e,
consequentemente, o nosso povo brasileiro.
Era tão somente isso, meu Presidente, que eu
gostaria de colocar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, momentos como este, noites como esta nos trazem um misto
de tristeza e alegria.
Tristeza em razão do tema que estamos a debater. Novamente, medidas provisórias; novamente,
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a imposição do Executivo sobre o Legislativo. Alegria,
Sr. Presidente, porque nós podemos fazer de um limão
uma limonada. Além de debatermos essa medida provisória, nós estamos aqui a debater a restauração da
importância do Legislativo.
Restauração da importância do Legislativo. Para
que serve o Legislativo, Sr. Presidente? Para que V. Exª
participou daquele momento histórico da transição democrática, em que, antes, o Legislativo era fechado pela
ditadura? Para que nós participamos daquele momento
histórico? Para que nós pudéssemos estar aqui nesta
noite defendendo a restauração do Legislativo.
A Constituição da República estabelece um sistema de participação do chefe do Executivo no processo
legislativo. O Presidente, e V. Exª sabe bem disso, pode
apresentar projetos de lei – art. 61 da Constituição. Se o
Presidente desejar urgência na apreciação desse projeto
de lei, ele solicita urgência – art. 64 da Constituição da
República, em que o Congresso Nacional tem 45 dias
na Câmara, até 45 dias no Senado, para que possa
aprovar essa medida de iniciativa do Legislativo.
Se o Presidente não pode aguentar esperar 100
dias, isso se houver emenda no Senado, o Presidente se vale, Senador Aloysio, da lei delegada. Está no
art. 68 da Constituição da República. Desde 88, a lei
delegada só foi utilizada em dois momentos.
Muito bem, se essa urgência se apresenta também como relevante, aí sim, ele pode se valer da medida provisória. A medida provisória, portanto, é um
instrumento legislativo importante de que pode valer-se
o chefe do Executivo. No entanto, ele não pode usar e
abusar da medida provisória, porque senão, Sr. Presidente, o Legislativo não tem função de inovar a ordem
jurídica, porque só o Executivo o faz.
Qual seria a outra função do Poder Legislativo?
Fiscalizar a atuação daquele que exerce o Poder
Executivo. E nós aqui não estamos a ﬁscalizar. Estamos acompanhando este não escândalo, ou quase
escândalo ou quem sabe escândalo do Ministro-Chefe
da Casa Civil. Nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos ter o direito constitucional de ao menos querer
esclarecimentos sobre o que ocorreu sem prejulgar
quem quer que seja.
Aí eu volto a indagar: para que serve o Legislativo? Qual é a função do Legislativo, Sr. Presidente?
Para que muitos de nós aqui presentes lutaram para
que nós pudéssemos estar aqui neste momento?
Nós precisamos modiﬁcar, e aí V. Exª apresentou
a Proposta de Emenda à Constituição, o rito da medida provisória. Ela é importante, mas ela não pode
acabar com o Legislativo, ela não pode diminuir o
Legislativo, porque aqui nós estamos a exercer a democracia. Agora, só votando medida provisória nós

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não estamos a exercer a democracia; nós estamos a
exercer a omissão de um órgão que exerce parcela da
soberania do Estado.
Sr. Presidente, eu quero dizer que vou votar pela
inconstitucionalidade desta medida provisória. Eu vou
votar “Não” a esta medida provisória. Não em favor deste ou daquele governo, mas nós temos que votar em
homenagem à República Federativa do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a lista de oradores, vamos passar
à votação.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas
do Relator revisor.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pedimos veriﬁcação, Sr. Presidente. Pedimos
que se conte, que se faça a votação nominal.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, o PT e Bloco de Apoio votam “Sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a oposição está obstruindo até os microfones.
Sr. Presidente, eu gostaria de convidar a todas as
Srªs e Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes
para virem votar. Nós estamos votando agora o mérito
da Medida Provisória nº 517. O voto é ”Sim”, pela aprovação da matéria, matéria extremamente importante
para o País. Portanto, encaminhamos o voto favorável,
o voto “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente...
O SR PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A votação vai ser nominalmente, de acordo
com o pedido de veriﬁcação. Eu estava apenas vendo
a última hora em que foi pedida a veriﬁcação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço aos Srs. Senadores da oposição e que vão
votar contra que não consignem os seus votos por enquanto. Nós estamos fazendo a veriﬁcação nominal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, orientação de bancada. Minoria. A Minoria
vota em favor do povo brasileiro e da Pátria. “Não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não votamos por enquanto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone.) – Vocês têm que chegar a um acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pode abrir o painel. (Pausa.)
O painel está aberto, uma vez que a última veriﬁcação foi feita às 20 horas e 22 minutos. (Pausa.)
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Às 19 horas e 22 minutos, perdão. De maneira que
já temos 20 minutos. Podemos fazer nova veriﬁcação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Peço àqueles que se encontram em seus gabinetes e noutras dependências da Casa que compareçam ao plenário, uma vez que estamos em processo
de votação nominal.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O
PT vota “Sim”. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Senadores que se encontram fora do plenário que compareçam. A Medida Provisória que está
em discussão e votação neste momento é a de nº 13,
Projeto de Lei de Conversão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, queria só fazer aqui um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Amanhã, às 11h, comemoramos
o lançamento do programa Brasil sem Miséria, um programa que tem o objetivo de erradicar a miséria. Trabalha em três focos distintos: de um lado, o mapa da
necessidade, da carência de uma renda mais elevada;
o mapa que trata da ausência de serviços públicos; e,
de outro, o mapa das oportunidades.
Creio que é um caminho novo, em que o Brasil
vai, de um lado, ter um cadastro mais geral, a ideia de
ter uma mobilização nacional, para que as pessoas
que ainda não estão naquilo que a legislação protege
– bolsa família, benefício de proteção continuada, aposentadoria – possam ser atendidos, e, de outro lado, o
caminho da inclusão produtiva, da geração de emprego,
de renda, a educação proﬁssionalizante, enﬁm.
Queria saudar esse lançamento da Presidente Dilma para o Brasil, em um passo novo, em um momento
novo na relação desse caminho para erradicação da
miséria e da pobreza no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Prossegue o processo de votação.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram fora
do plenário que compareçam para votarmos o Projeto
de Lei Conversão nº 13, de 2011 – Medida Provisória 527.
Senador Gim, estamos esperando V. Exª para
votar.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Fora do microfone.) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Renan está votando.
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Senador Geovani já votou? (Pausa.) Votou o Senador Geovani. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO)
– Sr. Presidente, como temos de colocar quatro assinaturas, então já há quórum. Eu peço aos Senadores que
não votaram e votam conosco que dêem o voto “Não”.
Para o DEM, o PSDB, a minoria e todos aqueles
que puderem, o voto é “Não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, PSOL encaminha o voto “Não”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB encaminha o voto “Não”, já que chegamos no
limite de 41.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, o PMDB reitera o convite aos Srs. Senadores a estarem em plenário votando “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Vou proceder à apuração ...
Senador Mário Couto?
A Mesa aguardará os Senadores que desejarem votar.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou proceder ao resultado.
Senador Moka.
Vou proceder à proclamação do resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Votaram SIM, 43 Srs. Senadores; NÃO, 17.
Houve 03 abstenções.
Total: 63.
A medida foi aprovada.
Aprovado o Projeto de Lei de...
Votação, em globo, das Emendas de nºs 118 a
123, de Redação, do Relator revisor.
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Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com as
emendas de redação, ﬁcam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação ﬁnal.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Sr. Presidente, para encaminhar a redação
ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pode encaminhar a redação ﬁnal?!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Senador Romero Jucá apresentou
diversas emendas que ele chama de emenda de redação. Mas são emendas que, obviamente, alteram o
mérito do projeto. E nós já adiantamos que, sancionado o projeto e transformado em lei, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal. Há uma alteração substancial
de mérito e queremos dizer que isso não pode acontecer, uma vez que só quando aprovada a proposta
de V. Exª para alteração do rito da medida provisória
é que haverá possibilidade de alteração para retorno
à Câmara, porque nós não vamos mais correr o risco
de passarmos por esse vexame de o Senado chegar
num ponto como este: votar a medida provisória faltando três dias, apenas três sessões de votação, que
é o... Convenhamos, é o mínimo que nós poderíamos
pedir da situação. A Câmara ﬁca lá com 117 dias e nós
ﬁcamos aqui com três dias.
Então, como não há nenhuma possibilidade de
entendimento, de divergência, o rolo compressor passa mesmo. Nós só temos o que fazer utilizando o Regimento da Casa e o utilizando também o Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, tem uma tese europeia que eu acho que nós
vamos ter que utilizar no Brasil: uma oposição jurídica
ao Governo Dilma, porque, infelizmente, o Parlamento
está contaminado pelo governismo, e qualquer que seja
a medida, até liberação de droga, eu tenho a impressão
de que hoje passa por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Sr. Presidente, para encaminhar pelo
PSDB.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A redação das emendas...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... já foram aprovadas pelo Plenário. O Sena-
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dor Demóstenes Torres fez uma questão de ordem e
ele mesmo disse que nessa situação vai... O Supremo
Tribunal é que pode examinar a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
peço então uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Questão de ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na esteira da argumentação do Senador Demóstenes Torres, eu gostaria de, mais uma vez, fazer um apelo ao Supremo
Tribunal Federal.
É evidente que gostaríamos de resolver os nossos impasses no âmbito do Poder Legislativo. Não é
agradável, não é confortável, não nos estimula o fato de
termos que ingressar junto ao Supremo Tribunal Federal
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Neste ano, nestes meses, a oposição já protocolou, no Supremo Tribunal Federal, várias ações
de inconstitucionalidade, desde a primeira votação
emblemática, que foi a do salário mínimo. Quando
se aprovou um dispositivo que confere ao Executivo
competência para, através de decreto, deﬁnir o salário mínimo, ingressamos com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Depois, em relação a três medidas provisórias,
da mesma forma. E até este momento não houve
pronunciamento do Supremo em relação a nenhuma
dessas medidas.
Por essa razão, Sr. Presidente, este debate sobre
esse instituto da medida provisória prosseguirá no Congresso Nacional. Mas enquanto não chegamos a uma
solução que reabilite a instituição, conferindo o conceito que cabe a ela ostentar, a imagem que cabe a ela
ter diante da opinião pública nacional, nós queremos
apelar para que o Supremo Tribunal Federal priorize o
julgamento dessas ações de inconstitucionalidade.
Já há precedente, já há jurisprudência em relação a algumas dessas medidas, mas nós queremos,
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, por favor, colabore com
a Mesa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
vou concluir, Sr. Presidente.
Nós queremos que fatos que dizem respeito à
instituição possam ter prioridade, sobretudo em razão
da repercussão pública que essas ações têm.
Eu agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pedi primeiro pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, solicitei primeiro pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
verdade, neste momento, já que ﬁz vários apelos baseados no Regimento e foram infrutíferos, quero fazer
um apelo à consciência dos Senadores e Senadoras
desta Casa, especialmente os da oposição.
Todos nós aqui estamos em absoluta consonância com essa posição de que o que hoje estamos
fazendo e já vínhamos fazendo há vários dias é algo
inaceitável, tanto é que V. Exª já tomou a iniciativa de
apresentar uma proposta de emenda constitucional
para dar novo rito de tramitação às medidas provisórias. O Senador Aécio Neves e outros Senadores
apresentaram propostas, o Senador Walter Pinheiro
também apresentou. Porém, não é culpa do Governo,
não é culpa da base do Governo aqui nesta Casa e
muito menos dos segmentos para os quais essas medidas provisórias trazem mudanças, benefícios, que
isso esteja acontecendo.
A culpa recai, neste momento, na demora da tramitação na Câmara dos Deputados. Nós temos, aqui,
ainda duas medidas provisórias para serem votadas
da mais alta relevância e urgência: uma eleva o valor
das bolsas dos médicos residentes. Já fui médico residente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pediria a V. Exª para concluir.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Vou concluir. Sei o quanto é importante. A outra não é
menos importante. Trata da criação da Empresa Brasileira de Gestão dos Hospitais Universitários e trata
da garantia da certiﬁcação de ﬁlantropia de vários
hospitais, santas casas, hospitais evangélicos, que estão, hoje, vivendo uma situação extremamente crítica,
porque não estão podendo usufruir dos certiﬁcados de
ﬁlantropia por conta de regulamentação anterior que
está sendo corrigida agora.
Quero aqui apelar à oposição, em nome desses
segmentos, que possamos, na noite de hoje, nem que
a gente vá até meia-noite... A base do Governo não
tem problema em ﬁcar até meia-noite. Agora, não é
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justo que se deixe qualquer uma das duas medidas
provisórias caírem, porque o prejudicado não será o
Governo, não será a Presidenta e nem a base do Governo aqui, mas milhares, milhões de brasileiros que,
direta ou indiretamente, são beneﬁciados com essas
medidas provisórias.
Então, eu queria fazer este apelo à aposição,
que já registrou aqui o seu protesto e já fez os discursos todos que tinha necessidade de fazer: vote agora
pela saúde do povo brasileiro, vote pelos interesses da
população brasileira. Nós vamos continuar nesta luta
para regulamentar adequadamente a tramitação das
medidas provisórias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda, pela ordem.
Eu quero anunciar a matéria para que nós possamos prosseguir, uma vez que estamos em processo
de obstrução e temos que ganhar tempo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Claro.
Sr. Presidente, a ordem de votação estabelecida para esta sessão de hoje colocava como primeira
medida a ser votada a Medida Provisória nº 521. Essa
era a ordem. Pediu-se a inversão...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda, acontece que houve
um requerimento da Senadora Gleisi Hoffmann que
foi aprovado pelo Plenário.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Claro. Eu sei que houve. Fez-se a inversão. Ocorre, Sr.
Presidente, que a Medida Provisória nº 521, como bem
disse o Senador Humberto Costa, trata dos salários de
médicos residentes. É uma questão crucial. Não é um
problema de escolha de Soﬁa, não. Aqui, é o salário.
É o salário do mês de junho que estamos discutindo.
Esse é que é o problema. Por isso, estamos pedindo
que se faça a reinversão e se garanta, de imediato,
a aprovação desses salários. Não é um problema de
escolha de Soﬁa...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, estamos de acordo com esse encaminhamento. Acordamos esse requerimento.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Há acordo com a oposição para se votar simbolicamente. O Líder topa votar. Então, não vejo por que se
vá obstruir a votação da Medida Provisória nº 521.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB é favorável, Sr. Presidente. O PRB é favorável.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sinceramente, não é possível...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Voto simbólico.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM concorda...
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
A oposição concorda com a inversão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
temos uma ordem de votação estabelecida pelo Plenário. O que mais tenho escutado aqui da oposição e de
certos Líderes é que tem de ser derrubada uma das
medidas provisórias. É escolha de Soﬁa, sim. Se votarmos de maneira simbólica a MP nº 521, a oposição vai
arrastar a discussão para derrotar a MP nº 520. É uma
empresa importante para a gestão hospitalar. Temos
também responsabilidade. Mais de 26 mil pessoas vão
ter que ser desligadas dos serviços dos hospitais de
clínicas das universidades federais. Quem é que vai
cuidar dos doentes nesses hospitais?
Peço, Sr. Presidente, que se mantenha a ordem
aprovada por este Plenário.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu não posso alterar a decisão do Plenário.
Há uma decisão do Plenário, não há uma decisão
contrária.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Então, podemos deliberar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço aos Srs. Senadores que colaborem
com a Mesa de maneira que todos tenham a possibilidade de colocar as suas posições, sem tumultuarmos
o nosso processo de votação.
Senador Cícero Lucena.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente. Já existe na Mesa um requerimento da
Senadora Vanessa pedindo o retorno da prioridade da
Medida Provisória nº 521, e há uma proposta de acordo para que possamos votá-la simbolicamente, numa
demonstração clara da oposição e de todos, para que
a gente possa fazer a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cícero Lucena, a Mesa está com uma
decisão do plenário dizendo que devemos votar o Item
3. Tem um outro requerimento pedindo para desfazer
a decisão contrária. É impossível que seja submetido
o requerimento.
Agora, se as lideranças todas estiverem de acordo em votar simbolicamente o Item 1, evidentemente
a Presidência cumprirá a decisão do Plenário.
Pergunto ao Senador Demóstenes Torres: aceita
a votação simbólica da medida provisória?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Se for entendida votação simbólica o não pedido de veriﬁcação de quórum, eu concordo. Agora,
nós vamos seguir o trâmite, nós vamos votar simbolicamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, se não há acordo, vamos submeter à
votação o Item 3.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Em parte há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Se não há acordo, vamos continuar a votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – De minha parte há acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH; altera a Lei nº 12.101,
de 27 de novembro de 2009, e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 520, de 2010).
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Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
em pauta.
A Senadora Gleisi Hoffmann é a Relatora revisora.
Convido-a para proferir o relatório sobre a matéria.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, a
Senadora Gleisi ainda há pouco fez referência...
O Senador já me concedeu a palavra. Se V. Exª
quer assumir a presidência vá lá e assuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa, use a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Se
o Senador João Pedro me permitir.
Eu só quero argumentar, Presidente Sarney, que
a Senadora Gleisi há pouco falou que a oposição não
gostaria ou não iria aprovar a medida provisória que
trata da questão da saúde. Se era do interesse do
Governo, a Senadora poderia ter pedido, e concordaríamos, a inversão de pauta para termos discutido em
primeiro lugar, e V. Exª não aceitou.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Flexa Ribeiro, nós já estamos discutindo o relatório.
V. Exª tem a palavra, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
PARECER Nº 376, DE 2011
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Projeto de Lei de Conversão nº 14, pressupostos
constitucionais de relevância e urgência. Nós temos
que cumprir os termos de ajuste de conduta, feito pelos hospitais universitários...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há uma oradora na tribuna, é impossível dar
a palavra pela ordem neste momento.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Ela está lendo o relatório e nós estamos...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na forma regimental, é impossível interromper o orador.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Mas, Sr. Presidente, ela está lendo o relatório, e
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há um requerimento que pede inversão da pauta. Nós
estamos propondo...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria foi vencida, já é matéria vencida,
Senadora Vanessa. Lamento dizer que já é matéria
vencida.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Mas, Sr. Presidente, eu quero só comunicar,
antes que ela inicie a leitura do relatório, que a oposição aceita um número limitado de debatedores da
Medida Provisória nº 521...
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Já iniciou o processo.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...para que possamos votar três da oposição
e três do Governo. Nós não queremos aqui ser responsabilizados por não aprovar o reajuste da bolsa
dos médicos residentes. Há aqui uma proposta que eu
estou explicitando em nome da oposição. Está aqui o
Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Oposição acabou de comunicar à Mesa, na
hora da votação, que não concordava. Agora tem uma
oradora na tribuna. Vamos prosseguir com a sessão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Ao contrário, eu disse que concordava.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Três de um lado e três do outro.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Obrigada, Sr. Presidente.
Pressupostos constitucionais de relevância e
urgência estão presentes nessa medida provisória.
Temos que cumprir o termo de ajuste e de conduta
com o Ministério Público, assinado pelo Ministério do
Planejamento, desde 2007, e também acórdão do Tribunal de Contas da União.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, a proposta da...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É antirregimental questão de ordem quando
tem um orador na tribuna, a não ser com o consentimento dele.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – O
Governo Federal encaminhou à Câmara dos Deputados, em 2007, a criação de uma fundação para fazer
a gestão hospitalar. O projeto de lei encaminhado pelo
Governo ainda se encontra na Câmara dos Deputados
e, em 2009, estava em plenário e não foi votado.
Como o termo de ajuste de conduta e o acórdão
do Tribunal de Contas da União teriam que ter sido
feitos e teriam que ter prevalecido até o ﬁnal de 2010,
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por esse motivo o Governo manda ao Congresso Nacional a medida provisória em tela.
É uma pena que não tenhamos mais tempo para
discutir em razão do trâmite nas duas Casas, principalmente do tempo que ﬁcou na Câmara, que espero
seja solucionada pela PEC apresentada pelo Presidente Sarney.
A empresa pública é criada nos moldes do art.
173, da Constituição Federal, inciso II, e do DecretoLei nº 200/67, tem natureza pública, porque decorre
de ser criada por lei. O intuito dela é fazer a gestão
dos hospitais públicos, hospitais de clínica das universidades federais do Paraná; prestar serviços gratuitos
integralmente do SUS, apoio ao ensino à pesquisa e
à formação.
Os atendimentos a pessoas com planos de saúde deverão ser ressarcidos ao SUS de acordo com
a Agência Nacional de Saúde. A competência está
estabelecida no art. 4º. Não há licitação para a Administração Pública contratar empresa. Só pode prestar
serviço para quem desenvolve atividades de ensino e
de pesquisa e/ou as que prestem serviços no âmbito
do SUS.
O projeto preserva e protege a autonomia universitária, tira a interveniência do MEC e do Ministério do
Planejamento. A empresa se dirige, exclusivamente, às
universidades as quais ela faz a gestão dos hospitais
e aos conselhos que, logo, vou descrever.
Os servidores de cargos efetivos em exercício
no hospital poderão ser cedidos para a empresa sem
perder seus vínculos e direitos aos cargos de origem.
O lucro será todo reinvestido no objeto social. Ela terá
um conselho administrativo, diretoria executiva, conselho ﬁscal e conselho consultivo, com representantes da sociedade civil, inclusive usuários do Estado. O
Estatuto Social assim estabelecerá.
O regime de contratação dos novos servidores
será o de CLT, como previsto pela Constituição, com
prévio concurso público, tendo validade título por serviço prestado na área. E garante também ao pessoal
que já trabalha nessas situações dos hospitais, inclusive em regime precário, submeter-se a concurso
simpliﬁcado para que possa ainda fazer uma transição
de cinco anos a prestação de serviço aos hospitais.
A empresa submete-se, portanto, a todos os órgãos
de controle, e a qualquer instituição pública ela está
obrigada a prestar esclarecimentos e contas.
E é importante, por ﬁm, ressaltar que também
essa MP traz o direito de certiﬁcação de ﬁlantropia às
santas casas, aos hospitais evangélicos, aos hospitais
que atendem grande parte do nosso povo.
É o parecer, Sr. Presidente.
Somos favoráveis pela aprovação.
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É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N°

, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei
de Conversão n° 14, de 2011, originário da
Medida Provisória n° 520, de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares – EBSERH; altera a
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009;
e dá outras providências.
Relatora-Revisora: Senadora Gleisi Hoffmann
I – Relatório
Vem ao exame deste Plenário o Projeto de Lei de
Conversão (PLV) n° 14, de 2011, decorrente da Medida Provisória (MPV) n° 520, de 2010, para, resumidamente, autorizar o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH e dar outras providências.
O PLV possui dezoito artigos e, entre outras medidas, inovou ao modiﬁcar a Lei n° 12.101, de 2009,
que dispõe sobre a certiﬁcação das entidades beneﬁcentes de assistência social; regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social;
altera a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis n°s 8.212, de 24 de julho de
1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de
11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de
2003, e da Medida Provisória n° 2.187-13, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
O art. 1° da proposição concede autorização para
a criação, por prazo indeterminado, de empresa pública e unipessoal, pessoa jurídica de direito privado da
administração indireta federal, vinculada ao Ministério
da Educação. Dotada será, portanto, de patrimônio
próprio, distinto do da União.
Os parágrafos do art. 1° determinam que a sede e
o foro da EBSERH serão em Brasília/DF, permitindo a
manutenção de escritórios, representações, dependências e ﬁliais em outras unidades da Federação (§ 1°),
bem como que a empresa poderá criar subsidiárias de
âmbito regional para o desenvolvimento de atividades
inerentes ao seu objeto social (§ 2°).
Há autorização para a EBSERH criar subsidiárias
de âmbito regional para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.
De acordo corn o art. 2° do PLV, o capital social
da empresa pertencerá totalmente à União, e sua integralização será feita com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do ente federativo
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ou pela incorporação de qualquer espécie de bens
suscetíveis de avaliação em dinheiro.
As ﬁnalidades da nova empresa, deﬁnidas no art.
3°, seraão prestar:
a) servicos gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. Estas,
integralmente inseridas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS); e
b) às instituicões federais de ensino ou
instituições congêneres, serviços de apoio ao
ensino e a pesquisa, ao ensino-aprendizagem
e a formação de pessoas no campo da saúde pública.
A medida provisória falou em serviços gratuitos
médico-hospitalar e laboratorial à comunidade. O PLV
inova ao retirar a palavra “laboratorial” e incluir “ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico”. Essa
alteração constitui emenda de redação, que entendo
benéﬁca para a clareza do dispositivo, pois explicita
mais adequadamente os serviços.
Ao ﬁnal do caput do artigo consta determinação
de que se respeite a autonomia universitária, incluída
no PLV.
O § 3° do artigo, inexistente na MPV, determina o
cumprimento do art. 32 da Lei n° 9.656, de 1998, pelo
qual as operadoras de planos privados de assistência à
saúde ou de qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura
ﬁnanceira de riscos de assistência médica, hospitalar e
odontológica, outras características que o diferencie de
atividade exclusivamente ﬁnanceira devem promover o
ressarcimento, de acordo com normas deﬁnidas pela
Agência Nacional de Saúde (ANS), pelos servicos de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas,
conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.
Compete à EBSERH:
a) administrar unidades hospitalares,
bem como prestar serviços de assistência
médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio
diagnóstico e terapêutico à comunidade, no
âmbito do SUS;
b) prestar, às instituições federais de
ensino superior e a outras instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-aprendizagem e à formação
de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem ﬁxadas em seu
estatuto social;
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c) apoiar a execução de planos de ensino
e pesquisa de instituições federais de ensino
superior e a outras instituições congêneres,
cuja vinculação com o campo da saúde pública
ou com outros aspectos da sua atividade torne
necessária essa cooperação, em especial na
implementação da residência média multiproﬁssional nas áreas estratégicas para o SUS;
d) prestar serviços de apoio à geração do
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e
aplicadas nos hospitais universitários federais
e a outras instituições congêneres;
e) prestar serviços de apoio ao processo
de gestão dos hospitais universitários e federais
e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos
para o estabelecimento de metas; e
f) exercer outras atividades inerentes às
suas ﬁnalidades, nos termos do seu estatuto
social.
Da mesma forma que ocorreu no art. 30, o PLV
excluiu do inciso I do art. 4º o termo “laboratorial” e incluiu “ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico”.
Além de alinhar os dois comandos, consoante já aﬁrmado, a modiﬁcação é proveitosa à clareza do texto.
Pelo art. 50, será dispensada a licitação para a administração pública contratar a EBSERH para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
O art. 6° permite que, desde que respeitado o
princípio da autonomia universitária, a EBSERH preste
os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino
ou instituições congêneres.
O instrumento contratual precisa estabelecer, no
mínimo: i) as obrigações dos signatários; ü) as metas
de desempenho, indicadores e prazos de execução a
serem observados pelas partes; iii) a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo
critérios e parâmetros a serem aplicados; e iv) a previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de
prazos pelas unidades da EBSERH, será usada para
o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas
na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando
ao melhor aproveitamento dos recursos destinados
à EBSERH. Este último requisito não havia na medida original, apenas consta do PLV, nele incluído por
emenda.
Observa-se que no PLV houve a preocupação
com deﬁnir instituições congêneres, para os efeitos
da lei que dele advier. Na MPV não houve essa pre-
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ocupação. São consideradas instituições congêneres
as que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e as que prestem serviços no
âmbito do SUS.
Em respeito à necessária observância do princípio
da autonomia universitária, houve exclusão do comando existente na MPV, pelo qual o órgão supervisor da
entidade contratante deve participar dos contratos em
evidência, na condição de interveniente. Pelo mesmo
motivo, retirou-se do texto a forçosa interveniência do
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão nos ajustes. Seria absolutamente contraditória
a manutenção dessa interferência.
Também por conta da autonomia universitária,
excluiu-se no PLV a exigência existente no normativo editado pelo Presidente da República de que, em
cada caso, a minuta do contrato deverá ser aprovada
em ato do Ministro de Estado supervisor da entidade
contratante e do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Deverá ser dada ampla divulgação ao contrato,
por intermédio dos sítios da EBSERH e da entidade
contratante na internet.
No caso de a empresa prestar serviços às instituições federais de ensino ou instituições congêneres,
os servidores titulares de cargo efetivo em exercício
nessas entidades que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poder do ser a ela cedidos,
com ônus para o cessionário, para a realização de atividades de assistência a saúde e administrativas (art.
7° do PLV). A esses servidores são) assegurados os
direitos e vantagens a que façam jus no Órgão ou entidade de origem.
Consoante o art. 8°, são recursos da EBSERH
os oriundos de dotações consignadas no orçamento
da União e as receitas decorrentes da prestação de
serviços compreendidos em seu objeto; da alienação
de bens e direitos; das aplicações ﬁnanceiras que realizar; dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros,
dividendos e boniﬁcações; e dos acordos e convênios
que realizar com entidades nacionais e internacionais.
Além dessas, doações, legados, subvenções e outros
recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado e rendas
provenientes de outras fontes também são receitas
da entidade.
Pelo parágrafo Único do referido art. 8°, o lucro
liquido da empresa pública será reinvestido para atendimento do seu objeto social, excetuadas as parcelas
decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
0 art. 9° determina que a administração da empresa caberá a um Conselho de Administração, com
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funções deliberativas, e a uma Diretoria Executiva. E
obrigatória a constituição de um Conselho Fiscal e de
um Conselho Consultivo, para exercer o controle social, sem prejuízo de outros meios de ﬁscalização por
parte da sociedade civil.
0 Conselho Consultivo, cuja previsão não consta
da MPV, será paritariamente constituído por representantes da sociedade civil – inclusive dos usuários – e
do Estado, na forma estabelecida no estatuto social.
0 membro da sociedade civil que atuar nesse conselho ride recebera remuneração, sendo a sua atuação
considerada relevante serviço social.
E dada ao Poder Executivo a competência para
aprovar o estatuto social da EBSERH, pelo qual deﬁnirse-ão a composição, as atribuições e o funcionamento
dos Órgãos societários. 0 PLV deﬁne membros natos
do Conselho de Administração e, integralmente, a
composição do Conselho Consultivo.
O pessoal da empresa submeter-se-á ao regime
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos, observadas as normas especíﬁcas editadas
pelo Conselho de Administração (art. 10).
Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSERH poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de
exercício em atividades correlatas às atribuições do
respectivo emprego.
No período da sua implantação – durante os
primeiros cento e oitenta dias contados da sua constituição -, de forma a viabilizá-la, a EBSERH estará
autorizada a contratar, através de processo seletivo
simpliﬁcado, pessoal técnico e administrativo por tempo
determinado. Será possível prorrogar, uma única vez,
esses contratos temporários de emprego, desde que
a soma dos dois períodos não ultrapasse cinco anos
(art. 11). O PLV ampliou esse prazo, que na MPV era
de dois anos.
O processo seletivo simpliﬁcado referido no parágrafo anterior poderá ser feito mediante análise de
currículo, observados quantitativos aprovados pelos
Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão e da Educação.
O art. 12 autoriza à EBSERH a celebrar contratos temporários de emprego com base nas alíneas a
e b do § 2° do art. 443 da Consolidação das Leis do
Trabalho, mediante processo seletivo simpliﬁcado, observado o prazo máximo de duração estabelecido no
art. 445 do mesmo normativo.
Pelo art. 13, as instituições federais de ensino
estarão autorizadas a ceder à EBSERH, no âmbito
do contrato de que trata o art. 7° do PLV (de presta-
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ção, a essas entidades, de serviços relacionados às
suas competências), bens e direitos necessários à
sua execução.
O art. 14 explicita a submissão da EBSERH e de
suas subsidiárias à ﬁscalização dos órgãos de controle
interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal
de Contas da União.
O art. 15 franqueia à empresa o patrocínio de
entidade fechada de previdência privada, nos termos
da legislação vigente, o que, inclusive, poderá ser feito
mediante adesão a entidade fechada de previdência
privada já existente.
O art. 16 dá permissão aos Estados para criar
suas próprias empresas públicas de serviços hospitalares.
O art. 17 altera os arts. 4º, 5º, 6° e 8° da Lei n°
12.101, de 2009.
O art. 18 contém a cláusula de vigência: esta se
inicia na data da publicação da lei.
II – Análise
De imediato, cumpre expressar nossa concordância com o parecer apresentado na Câmara dos
Deputados pelo relator designado para manifestar-se,
em Plenário, em substituição à Comissão Mista, que
resultou na aprovação deste PLV.
Preliminarmente, apreciam-se os requisitos formais para a utilização de medidas provisórias. O primeiro é estarem presentes os pressupostos de relevância
e urgência na sua edição, por imposição do caput do
art. 62 da CF.
No caso em tela, é indiscutível e a existência de
ambos, pois atualmente há em tomo de 26,5 mil proﬁssionais de saúde, dos quais depende o funcionamento dos hospitais universitários, contratados de forma
terceirizada, com vínculo precário, por intermédio das
fundações de apoio das universidades, sob diversos
formatos legais. É preciso dar conformar esta situação, garantindo a tranquilidade desses proﬁssionais
e a continuidade dos serviços das unidades, simultaneamente, de saúde e educação.
O Executivo está dando solução a um problema
para o qual foi oportunamente alertado pelo Tribunal de
Contas da União, e que não mais poderia perdurar.
Presentes, portanto, a relevância e a urgência na
MPV n° 520, de 2010
Consideramos, também, terem sido devidamente
observados os requisitos formais para o envio da MPV
ao Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2°,
§ 1°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, pois o texto da
medida veio acompanhado da respectiva Mensagem
e de documento expondo a motivação do ato.
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Quanto aos aspectos de constitucionalidade,
convém ressaltar que a matéria tratada na MPV, que
resultou no PLV em exame, insere-se na competência legislativa do Congresso Nacional, nos termos do
art. 37, inciso XIX, combinado com o art. 48 da Carta
Magna, e não incorre em nenhuma das vedações temáticas estabelecidas pelo § 1° do art. 62 da Constituição, com a redação dada pela Emenda à Constituição
nº 32, de 2001.
0 § 1° do art. 5° da Resolução n° 1, de 2002-CN,
estabelece que o exame da compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias
abrange a analise da repercussão sobre a receita ou
sobre a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes. Sobre a matéria, pronunciou-se
favoravelmente a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, em cumprimento ao art. 19 da já referenciada Resolução n° 1,
de 2002-CN, tendo sido a sua manifestação acatada
pelos ilustres deputados. Alinhamo-nos aos colegas
da Câmara Baixa.
Quanto ao mérito da presente proposta, consideramos oportunas e necessárias as providencias destinadas a solucionar a questão que envolve o serviço
de 45 hospitais universitários, em 32 universidades
federais, afetando não apenas 26,5 mil proﬁssionais
de saúde com vínculo precaríssimo, mas, principalmente, os interesses da população atendida por esses
trabalhadores.
Quanto às emendas incorporadas pela Câmara,
na forma deste PLV, não temos reparos a fazer.
Reiteramos, por conseguinte, o parecer da Câmara dos Deputados que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação ﬁnanceira e orçamentária, e, no merit°, pela aprovação
da Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão n° 14, de 2011.
III – Voto
Assim, a vista do exposto, manifestamo-nos pela
admissibilidade da Medida Provisória n° 520, de 2010,
e pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão n°
14, de 2011, dela proveniente, na forma como aprovado na Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, – Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, pela ordem. Eu gostaria, aproveitando a
presença da Relatora...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer da Relatora é pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência,
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pela adequação ﬁnanceira da matéria. E, no mérito,
pela aprovação do projeto de conversão.
Em votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para inscrever...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esperem. Estão inscritos.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação ﬁnanceira.
Podem encaminhar a votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mário Couto!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já foram inscritos, antes, a Senadora Vanessa
Grazziotin e o Senador Wellington Dias.
Agora, peço aos Senadores que desejem se inscrever que o façam.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Flexa Ribeiro, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, a Senadora...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Demóstenes Torres, para se inscrever.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Inscreva o Senador Mário Couto, por obséquio, Presidente Sarney.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney, inscreva, por favor, a Senadora Marinor
Brito, do PSOL.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Senador Cyro Miranda, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Aécio Neves, inscreva por favor, Presidente
Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estamos inscrevendo. V. Exª pode ﬁcar tranquilo, porque ninguém deixará de falar.
Com a palavra, o Senador Demóstenes Dias.
Wellington Dias, perdão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, inscreva-me, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª há de compreender que, a esta altura...
V. Exª tem de compreender que o Senador Sarney não
é tão jovem quanto pensa V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Presidente, inscreva-me, por favor.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aloysio Nunes. (Pausa.)
Wellington Dias chegou e vai falar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu quero um pouco da atenção da Casa,
primeiro para desmistiﬁcar algumas coisas que se dizem desse projeto.
Uma das coisas que dizem – e tive oportunidade
de debater com algumas entidades médicas, inclusive
num encontro com a Bancada do Piauí, com o sindicato
dos médicos, com o CRM e com todas as áreas – é que
se trata de uma privatização. Não é. É uma empresa
pública. Repito: uma empresa pública, e o digo como
alguém que trabalha para uma empresa pública.
A Caixa Econômica Federal, assim como os Correios,...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
...assim como a Embrapa e um conjunto de outras
empresas prestam serviços, e serviços gratuitos, integralmente, ao SUS, e garantem as condições de
contratações para apoio ao ensino e à pesquisa, e
para formação.
Eu falo aqui, também, de uma experiência que
vivi na condição de governador, e creio que também a
viveram os governadores e gestores da área da saúde
do Brasil: 1/3, em média, das pessoas que trabalham
hoje, no Brasil, em hospitais públicos, têm contratos
precários, trabalham com contratos precários. É uma
terceirização, é um contrato precário feito diretamente com o Estado, por intermédio de uma fundação ou
de alguma área inadequada. E isso traz prejuízos, primeiramente, aos proﬁssionais da saúde – ao médico,
ao enfermeiro –, que têm de recorrer à Justiça muitas
vezes para obter os seus direitos.
O que se está tentando aqui é encontrar uma
forma correta, por meio de uma empresa pública, em
que seja possível... É preciso deixar claro que quem
hoje já trabalha, quem é concursado, quem é do quadro efetivo, permanece. Não há nenhuma alteração
nessa lei.
Em segundo lugar, as pessoas que vão trabalhar,
aliás, que já trabalham, mesmo de forma precária, a
lei prevê condições de um processo de concurso simpliﬁcado nos próximos cinco anos, com direito de essas pessoas poderem regularizar-se. É disso de que
se trata.
Cito o meu Estado, Senador Fernando Collor,
porque lá, temos um hospital da universidade pronto,
equipado, mas que não está funcionando. E, lá, somos
favoráveis à aprovação da empresa como alternativa
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para poder fazê-lo funcionar. E assim acontece com
várias outras unidades neste País.
É por essa razão que estou aqui defendendo a
aprovação dessa proposta. Qualquer governante deste País, de qualquer partido, qualquer proﬁssional da
saúde que ler adequadamente essa lei será favorável à
sua aprovação, porque permite uma medida adequada
para um sistema que lida com a saúde do povo brasileiro, para dar conta, de forma mais emergencial e
desburocratizada, para dar condições a proﬁssionais
adequados de fazer funcionar atividades essenciais
à vida.
De outro lado, sem subterfúgios, sem essa coisa
de ﬁcar com criações em prejuízo dos proﬁssionais
como se faz hoje, a empresa pública é uma forma,
portanto, de valorizar o proﬁssional da saúde: o médico, o enfermeiro ou qualquer outro.
E é por essa razão que, compreendo, seja uma
medida que merece aprovação.
É por isso, Sr. Presidente, que defendo não só
o aspecto legal, mas também a aprovação da Medida
Provisória nº 520 aqui, como Projeto de Lei de Conversão nº 14, apoiando o projeto apresentado pela
Relatora, Senadora Gleisi.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Senador Pedro Taques, mais uma vez, explicitou, aqui
da tribuna, quais são os requisitos de validade de uma
medida provisória que deveriam ter sido examinados
com rigor pela comissão competente, que não as examinou, aliás, a comissão sequer se reuniu.
Relevância e urgência.
Esse projeto é relevante? É. Não tenho dúvida
nenhuma, mas lhe falta o requisito da urgência. O requisito da urgência ocorre diante de circunstâncias
imprevistas na rotina da administração, que requerem
que o Presidente da República tome medidas imediatas
com força de lei a partir de sua edição, para evitar que
aquele bem jurídico, aquele valor social pereça por falta
de uma solução legislativa imediata e adequada.
Ora, esta medida provisória visa corrigir uma situação de precariedade na contratação de funcionários de muitos dos 45 hospitais universitários do nosso
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País. Ocorreu ontem essa precariedade? Foi detectada
anteontem a situação irregular, difícil e nefasta desses
funcionários? Não.
O problema foi detectado, Srs. Senadores, pelo
Tribunal de Contas da União, em 2006, quando o Sr.
Haddad já era Ministro da Educação, este mesmo, o
Sr. Haddad que desorganizou o Enem, que faz apologia ao mau português, que distribuiu e depois retirou – depois de levar um pito – os livros a respeito de
educação sexual e etc. Este mesmo Haddad já era
Ministro da Educação na época, em 2006.
Em 2006, o Tribunal de Contas considerou que
essa situação, essa prática usual era irregular, e determinou um prazo de quatro anos para que o Governo corrigisse essas situações. E esse prazo não é um
prazo arbitrário, um prazo inventado pelo Tribunal de
Contas. Não. Foi um prazo pactuado, uma espécie de
termo de ajustamento de conduta entre o Tribunal de
Contas da União e o Governo Federal, entre o Governo Federal, representado pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e também pelo Ministério da Educação, cujo titular, na época, já era o atual
Ministro Haddad. Portanto, faz quatro anos que isso
ocorreu e o Governo nada fez, deixou que a situação
se deteriorasse e se deteriorasse e se deteriorasse
cada vez mais.
Ora, o Governo resolveu, então, editar uma medida provisória. Já que não fez nada durante quatro anos,
editou uma medida provisória. Uma urgência ,criada
pela omissão do Governo, para resolver uma questão
relevante, mas uma urgência provocada pela omissão
do Governo, que nada fez – repito –, depois que o Tribunal de Contas detectou e considerou insuportável
aquela situação. Medida provisória por quê? Trinta e
um de dezembro. Estamos hoje no dia 1º de junho. Se
o Governo tivesse recorrido a outro instrumento que a
Constituição lhe oferece para resolver questões que
demandam solução rápida, aquela prevista no art. 64
da Constituição, o projeto com urgência constitucional,
essa medida já estaria aprovada, Srª Presidente, três
meses já teriam decorrido e a medida seria aprovada, sem necessidade de medida provisória. É que já
se habituaram a isso. Medida provisória é mais fácil,
não dá trabalho, dá para emendar. Até ﬁzeram uma
emenda meritória, uma emenda que beneﬁcia hospitais ﬁlantrópicos e Santas Casas, mas o instrumento
está errado.
Vou encerrar, Srª Presidente.
A minha palavra neste momento é para dizer
que, embora o assunto seja relevante, a matéria não
é urgente no sentido em que a urgência é caracterizada na Constituição Federal para justiﬁcar a edição
de medida provisória.
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Por isso que meu voto é contrário: na admissibilidade.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais
uma vez há uma violência do Governo contra o Congresso Nacional. Não é contra a oposição, é contra o
Congresso Nacional e é contra a própria Constituição
da República Federativa do Brasil.
Como eu disse, vamos fazer uma oposição jurídica ao Governo, uma vez que o Governo perdeu
todos os lastros da vergonha, da decência e empurra
goela abaixo da Câmara... A Câmara... Sim, todos já
conhecem a Câmara, mas o Senado Federal passou
a engolir qualquer medida provisória. E nós vimos
agora um triste espetáculo, em que o Líder do PT é
totalmente desautorizado, inclusive a usar da palavra.
Que interlocução nós temos?
Vamos falar com quem? Aqui dentro não temos
condição de falar com ninguém! Aquele que se dizia
Líder do Governo é um pato manco, atirado e baleado,
que ninguém respeita. O chefe da Casa Civil é chamado de “garçom”, porque anota todos os pedidos e não
consegui, muitas vezes, entregar nada.
Agora, Srs. Senadores, o que está acontecendo
aqui é um desrespeito à Constituição Federal.
Vamos ler o art. 37, inciso XIX, da Constituição.
O que diz o art. 37, inciso XIX?
Somente por lei especíﬁca poderá ser
criada autarquia e autorizada instituição de
empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, deﬁnir as áreas de sua
atuação.
Medida provisória é lei? Quero perguntar aos
senhores isso.
Tanto é que não é que surte efeito imediato. A
proposta tem de vir para cá, nós temos de discutir na
Câmara, nós temos de discutir no Senado, se houver
emenda volta para a Câmara, e aí vai para a Senhora
Presidenta da República, que sanciona ou veta. Se
vetar, a última palavra é das duas Casas reunidas, o
Congresso Nacional. Mas nós não temos moral nem
para votar, desculpe-me, nós não temos moral para
votar e derrubar o veto de presidente da República.
Por que, o que querem os Senadores, especialmente
os da base do Governo? Querem emendas, querem
empregos, querem benefícios, estão se lixando para
a população do Brasil!

JUNHO 2011
Junho de 2011

Essa medida provisória – desculpem-me – não
pode prosperar. É um acinte, é um ataque frontal à
Constituição por várias razões. Mas essa é uma delas!
Tentaram burlar, na Câmara, mudando a personalidade
jurídica. Porque o Supremo Tribunal Federal já tem uma
decisão neste sentido. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, e um dia o Supremo Tribunal Federal terá
de dizer que também não está aparelhado e vai ter de
começar a cumprir a Constituição, porque senão nós
vamos duvidar do Supremo Tribunal Federal.
Os Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal,
hoje, só decidem de acordo com a vontade do Governo.
É isso que nós queremos? Congresso entregue.
Aqui foi feito um requerimento; esse requerimento
foi rasgado, ele não foi sequer apreciado, não há óbice
regimental. O Supremo vota de acordo com a vontade
do Governo também, quase sempre. Onde é que nós
vamos parar?
Não há qualquer vontade de ter instabilidade ou
estabilidade jurídica neste País. Onde é que nós vamos parar?
Aqui a Constituição está sendo rasgada de novo.
Quantas vezes nós votamos hoje para se rasgar a
Constituição? Porque o Executivo quer. E nós estamos
ajoelhados perante o Executivo.
E queira Deus que o Supremo Tribunal Federal
tome uma posição. Queira Deus que o ProcuradorGeral da República tome uma posição. Não é possível
ﬁcarmos aguardando. Não sou só eu não, é o Brasil
que aguarda posições corajosas, ﬁrmes, do Ministério
Público, do Poder Judiciário, porque o Congresso, infelizmente, está entregue. Está entregue! Nós não podemos aprovar medidas provisórias dessa magnitude!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, eu vou manter os cinco minutos
regimentais.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
Depois nós temos o Senador Cyro Miranda, o
Senador Aécio Neves, o Senador Randolfe Rodrigues,
o Senador Alvaro Dias, o Senador Flexa Ribeiro, o Senador Roberto Requião, a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – É
verdade, Srs. Senadores, o que estamos vendo na
noite de hoje aqui neste Senado.
Senador Demóstenes Torres, V. Exª teve que sair
às pressas da tribuna. É difícil vermos isso aqui, Senador, mas hoje eu vi.
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Ô meu País querido. Para onde estamos indo,
Senador Aloysio? Para onde estamos indo? A nossa
Constituição! Muitos daqui estiveram lutando por essa
Constituição. Pelo respeito aos brasileiros. É triste o
caminho que este País está tomando.
Senador Pedro Simon, que lutou tanto pela nossa
Constituição! Homem de brio, de coragem, de moral, o
que não deve estar sentindo na tarde de hoje, quando
essa Constituição é rasgada.
Nação brasileira! Julga, Nação! Julga! Julga quem
rasga a nossa Carta. Vejam se são aqueles em quem
vocês conﬁaram que a estão rasgando, que estão desmoralizando a nossa Pátria.
Mais uma empresa cabide de emprego dos petistas. Aliás, esta semana, Senadora Marta Suplicy,
eu lia um jornal, um dos mais lidos neste País, e o
jornal dizia, nobres Senadores, que uma Senadora
tinha ido à Presidenta Dilma e tinha pedido a ela a
saída do Palocci.
Primeiro, eu quero parabenizar esta Senadora pela coragem que tem de ir até a Presidenta da
República pedir a saída do Palocci. E aqui nós devemos aproveitar, Senador Aécio, para pedir à mesma
Senadora que vá pedir à Dilma que o Palocci seja o
gerente ou o presidente dessa empresa, para não ﬁcar sem emprego. Coitado do Palocizinho! Nem quis
fazer nada.
Aliás, Senadora Presidenta, o Lula, em um dos
seus conselhos, disse assim para ela: “Eu vim aconselhá-la, Presidenta. O que foi?” “Porque o Palocizinho fez
umas besteiras.” Diz o Presidente a ela: “Vá se acostumando. No meu governo ﬁzeram tanta besteira.”
A sua é a primeira, Presidenta! Ainda vai ter muitas besteiras pela frente! Vá se acostumando com isso,
nobre Presidenta!
É o Brasil. É o meu País. É a minha Pátria. É
a minha Nação que hoje está sendo desmoralizada
neste Senado.
Muito obrigado, Presidenta. Não quero ter o mesmo destino do Demóstenes Torres.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada pela colaboração.
Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a nobre relatora do
Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2011, relativo
à Medida Provisória em apreço, Senadora Gleisi Hoffmann, observa, sem eu relatório, ao proferir o voto,
que o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, editou a Medida Provisória nº 520, de 2010.
Não é verdade!
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Não é verdade que o Presidente usa da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal,
porque este artigo, como é de conhecimento de todos
neste plenário, reza: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de
imediato ao Congresso Nacional.”
Ora, à evidência o objeto da medida provisória
que, de uma só tacada, altera inúmeros dispositivos
legais não pode ser considerado de relevância e urgência.
Isso não faz o menor sentido, porque o dia em
que uma nação precisar ter urgência para alterar tantos dispositivos de uma só vez e a toque de caixa, com
certeza, será porque o ordenamento jurídico em vigor
já não se sustenta mais.
E o nosso ordenamento jurídico, que tem como
esteio máximo a Constituição Federal, já não aguenta mais vê-la desrespeitada pela forma como se utiliza a medida provisória, com ﬂagrante distorção dos
conceitos de relevância e urgência, como, aliás, tem
sido vastamente ressaltado por diversos Senadores
neste Plenário.
A nobre Senadora Gleisi Hoffmann observa que
o PLV possui dezoito artigos e, entre outra medidas,
inovou ao modiﬁcar a Lei nº 12.101, de 2009, que dispõe sobre a certiﬁcação das entidades beneﬁcentes
de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003,
e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências.
Srª Presidente, é impressionante que uma única
medida provisória possa ser considerada relevante ao
ponto de modiﬁcar tantos aspectos do ordenamento
jurídico.
Revela-se temerário que o Governo se digne a
considerar relevante um rol tão amplo de assuntos,
porque se tantas coisas podem ser consideradas relevantes, então nada será de fato irrelevante, ordinário
e hodierno para merecer a devida tramitação e discussão nas Casas do Congresso Nacional. Ao agir dessa
forma, se afasta do princípio da razoabilidade na interpretação do texto constitucional e rasga o art. 62.
Na verdade, Srª Presidente, se o Senado convalida esse tipo de medida provisória, que a cada artigo
altera um dispositivo legal, aceita ser mero coadjuvante
no contexto da República e abre mão do seu legítimo
papel de discutir os assuntos da Agenda Nacional.
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Abre mão de aprovar, depois de detida apreciação, o
que melhor for para o interesse público.
Não há, portanto, na medida provisória em apreço a relevância que o legislador originário pretendeu
assentar no texto da Constituição. O que há, sim, Srªs
e Srs. Senadores, é um desejo sub-reptício e indescritível de governar o País sem ouvir devidamente o
Congresso Nacional
Entendo, portanto, que a Medida Provisória nº 520
deva ser rejeitada por ferir a Constituição Federal, em
particular, o art. 62, em que pretende se escudar.
A Medida Provisória nº 520 é inconstitucional.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Senador Aécio Neves, pelo uso regimental de
cinco minutos.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, repito o que disse
da última vez. E não faz tanto tempo assim que ocupei
esta Tribuna. Aqueles que estiverem – e a cada vez
são em maior número – acompanhando a TV Senado
certamente não compreenderão, até porque eu próprio
tenho diﬁculdade, Senador Jorge Viana, de compreender como funciona este Parlamento.
Aprovamos há pouco a Medida Provisória nº
517, uma aberração, tratando de inúmeros temas não
correlatos sem qualquer discussão mais aprofundada
sobre qualquer um deles.
Caminhamos para aprovar a segunda medida
provisória da noite sem uma palavra, Senador Jorge
Viana, em defesa dessa medida provisória de qualquer dos Srs. Senadores da base. Conheço muitos
deles. Tenho enorme respeito pela grande maioria.
Fui colega, como Governador de Estado, de muitos
que estão aqui. Compartilhamos angústias, projetos e
muitas vitórias também. Por isso ouso dizer que muito mais do que nós, Senador Aloysio Nunes, Senador
Alvaro Dias, são os Senadores da base do Governo
que vivem um enorme constrangimento. E até quando,
Senador Flexa, até quando o Parlamento se sujeitará
a continuar sendo meramente a Casa homologadora
das decisões do Governo?
Mais uma medida provisória na pauta. Mais uma
medida provisória inconstitucional, o que mostra, mais
do que a inconstitucionalidade, o despreparo e a ineﬁciência do Governo.
Foi no ano de 2006, e lembrava o Senador Aloysio,
que o Tribunal de Contas alertou para a irregularidade da composição do quadro funcional dos hospitais
universitários. Foi em 2006! Portanto, mais de quatro
anos se passaram e foi apenas no último instante do
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último governo que foi editada esta medida provisória, uma medida provisória que rompe com a Constituição, que prevê, de forma absolutamente clara, em
seu art. 207:
As universidades gozam de autonomia
didático-cientíﬁca, administrativa e de gestão ﬁnanceira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
E a partir de agora, Srª Presidente, Srs. Senadores, a quem os dirigentes desses hospitais prestarão
contas? Ao presidente dessa nova empresa, nova e
vigorosa empresa, que nasce já com conselho consultivo, conselho de administração, conselho ﬁscal, diretoria executiva, ou aos reitores das universidades? É
muito sério o que esta medida provisória propõe. Não
se justiﬁca do ponto de vista jurídico, porque rompe
com a Constituição, e não se justiﬁca do ponto de vista
técnico, pois vai estimular, mais uma vez, a ineﬁciência dos hospitais
Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é absolutamente urgente que compreendamos, e vou
repetir aqui, que o que está em jogo não é apenas
a aprovação no último minuto, no último instante, de
mais uma medida provisória. O que está em jogo, vou
repetir isto exaustivamente, é o que nós deﬁniremos
como papel do Congresso Nacional.
Nunca, em qualquer tempo na história deste
País, assistimos a um Congresso tão subalterno às
vontades do Poder Executivo, que sequer dá aos Srs.
Senadores a possibilidade de apresentar propostas e
eventualmente corrigir equívocos.
Mais uma vez, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que nós estamos deﬁnindo nesta medida provisória é que os hospitais universitários serão
administrados por um sujeito jurídico estranho à sua
composição, repito, com concentração de poderes,
oportunidade de empregabilidade, certamente, para
os companheiros e correligionários e, novamente, em
prejuízo da eﬁciência.
Aliás, a falta de eﬁciência tem sido, até agora, a
marca maior deste Governo, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
pelo prazo regimental de cinco minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, em relação a esta medida provisória, é importante chamarmos a atenção para a razão
e para a origem dela.
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Em 2006 – repito: em 2006 –, o Tribunal de Contas
da União declarou ilegal a situação de 26 mil contratos
terceirizados nos hospitais universitários do País.
Mas repito, Srª Presidente, essa decisão, esse
acórdão do TCU, foi de 2006, e teria um prazo dado
até 2010 para que esse impasse fosse resolvido. Ao
invés, passou-se o ano de 2006, de 2007, 2008, 2009,
e no ﬁnal do governo do Presidente Lula é editada esta
medida provisória.
É verdade. Pode ser dito que tem relevância e até
tem urgência. Tem a urgência em virtude da inércia do
governo ao longo desses quatro anos. Ou seja, foi uma
inércia que não foi produzida pelo Brasil, foi uma inércia
que foi produzida pela omissão do governo. Por isso,
não pode ser aceito que a espada de Dâmocles seja
colocada aqui, diante dos Senadores, porque a inércia
para resolver essa situação foi do governo.
No mais, Srª Presidente, esta medida provisória,
embora tenha os aspectos de relevância e urgência, é
ﬂagrantemente inconstitucional.
Veja, Srª Presidente, que, claramente, o art. 207
da Constituição estabelece um princípio fundamental
para as universidades públicas brasileiras, um princípio
consagrado e há muito defendido por mim, inclusive
quando outrora estava no Partido dos Trabalhadores,
defendido com aﬁnco como princípio pelo Partido dos
Trabalhadores.
Temos aqui no plenário o Senador Cristovam
Buarque, que foi reitor da Universidade de Brasília e
sabe a relevância que tem esse princípio e a importância que tem para a universidade brasileira o respeito
à autonomia universitária. Não é à toa que isso foi colocado, Senador Cristovam, no texto da Constituição
em 1988.
Pois bem, esta medida provisória é o mais grave
acinte que tem à autonomia universitária da história
da universidade brasileira. Eu diria – e eu me atrevo,
Senador, correndo o risco de ser corrigido por V. Exª,
que conhece a história da universidade brasileira muito
mais do que eu – que me parece o mais grave acinte à
autonomia universitária ocorrido desde a ditadura militar. É por isso que, embora esta medida possa ter sua
urgência argumentada – repito: a urgência por conta da
inércia do Governo em não ter resolvido essa questão
desde 2006 – ela fere frontalmente a Constituição Federal. E é por conta disso que o Partido Socialismo e
Liberdade ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação a esta medida provisória tão
logo ela foi aprovada na Câmara dos Deputados.
É por isso que teremos aliados, caso triunfe a
aprovação dela, eu quero acreditar. Porque a lógica
seria acreditar que não fosse aprovada, visto que, tal
qual a medida provisória anterior, a maioria dos que
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aqui falam, dos que aqui parlam, cumprindo o papel de
parlar, de parlamentar, são contrários. É algo curioso,
Senador Aloysio. Nos pronunciamentos, a argumentação é contrária, mas o voto acaba sendo favorável.
Absurdos como o que vimos ainda há pouco na aprovação da MP 517.
Mais uma vez, procuramos apelar para o fato de
que esta medida provisória será mais um grave atentado à Constituição Federal e, agora, a um princípio tão
caro para a comunidade acadêmica, que é o princípio
da autonomia universitária.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pelo tempo regimental de cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, a
Constituinte de 1988, especialmente o momento da
promulgação da Carta Magna, patrocinou o reencontro
da Nação com a democracia, com o Estado de Direito
Democrático.
Ulysses Guimarães – que nosso amigo Mão Santa, carinhosamente, desta tribuna, aﬁrmava sempre
que estava “encantado no fundo no mar” –, no dia 5
de outubro de 1988, ao empalmar a nova Carta, promulgando-a, aﬁrmava: “Esta é a Constituição Cidadã,
a Carta da liberdade, da democracia e da justiça. Que
Deus nos ajude a respeitá-la”. Mais do que nunca,
agora, Ulysses, com seu apelo candente, faz falta no
Parlamento brasileiro. Que Deus nos ajude a respeitar
a Constituição do País.
Não estamos tendo aqui competência para cumprir essa determinação de Ulysses Guimarães no
momento em que o País se cobria de esperanças.
Imaginava-se que o Parlamento brasileiro se desatrelava das algemas impostas pelo Poder Executivo no
período ditatorial. Imaginava-se que jamais haveria a
submissão que envergonha. Se, antes, a ameaça se
dava pelo ato institucional, por cassação de mandatos,
pelo fechamento do Congresso, nos últimos anos, a
submissão se conquista através de outros expedientes
também lamentáveis, inclusive o expediente da instalação do chamado balcão de negócios, que compromete
a relação do Poder Executivo com o Legislativo.
A verdade é que, com a nova Carta, renasceu a
esperança de que a interdependência entre os Poderes seria para valer, mas o que se veriﬁca hoje é que
a esperança vai se transformando em pesadelo, porque o Poder Legislativo continua submetido às ordens
impostas pelo Executivo.
Esse é o caso. Essa medida provisória o Governo
teve quatro anos... Desde que o Tribunal de Contas da
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União apontou as irregularidades, o Governo teve quatro
anos para organizar o sistema, de forma a atender às
exigências do Tribunal de Contas da União. E o que faz
o Governo? Não faz nada. Passam-se quatro anos sem
nada fazer e, quando faz, faz mal, impõe uma medida
provisória que afronta a autonomia da universidade. É
por isso que aqui está este manifesto:
É preciso rejeitar a MP 520/2010!
Assinam este documento:
[...] Central Sindical e Popular
[...] Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras
[...] Federação Nacional dos Sindicatos
de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social
[...] Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior
[...] Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Proﬁssional e
Tecnológica
[...] Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz
[...] Sindicato Nacional...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Peço a sua compreensão, Senador Alvaro Dias,
Estou cumprindo o Regimento.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora
do microfone.) – É a primeira vez em que no Senado
Federal se procede dessa forma. No Senado Federal,
jamais se procedeu dessa maneira, com essa ausência
de civilidade. E a prática é uma atividade civilizada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O senhor me desculpe. Estou pedindo a
compreensão de todos para manter os cinco minutos,
Senador. Todos estão sendo compreensivos e colaborando, Senador Alvaro Dias.
O próximo orador é o Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro, por cinco minutos regimentais.
Peço a compreensão e a colaboração, para que
possamos dar a palavra ainda ao Senador Roberto
Requião, à Senadora Lúcia Vânia, à Senadora Marinor,
ao Senador Cristovam Buarque, ao Senador Pedro Taques e ao Senador Jayme Campos e depois entrar no
mérito, para o qual já temos mais de dez inscritos.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Senadora Presidente, Marta Suplicy, eu não subiria à
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tribuna, em hipótese nenhuma, tendo um Senador
ainda a ocupá-la.
Eu esperei que V. Exª pudesse conceder mais
um minuto ao líder do partido de oposição, do meu
Partido, o PSDB, Senador Alvaro Dias, para que ele
pudesse concluir o seu raciocínio.
Lamentavelmente, V. Exª é regimentalista para
algumas coisas, mas para outras, não, porque, se o
fosse para todas, estaria propondo a derrubada dessa
medida provisória. V. Exª está indo contra aquilo que V.
Exª jurou defender, quando tomou posse no Senado,
que é a Constituição brasileira. Lamento que V. Exª tenha atitudes desse tipo com colegas seus, do Senado
Federal. Diria a V. Exª, que V. Exª citou aí...
Quando V. Exª acabar de conversar, eu continuo.
Vou perder 30 segundos, para deixar V. Exª concluir
a conversa.
Posso continuar?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – À vontade.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª fez uma leitura dos inscritos que ainda faltam, dizendo que está preocupada com o tempo que ainda
terá de dar aos Senadores inscritos. Nós não estamos
preocupados com o tempo; são 21h52min, e temos a
noite toda, até pela manhã, se for necessário, para que
possamos ﬁcar aqui debatendo.
Agora, V. Exª me parece que não gosta do debate,
não gosta da transparência, não gosta de discutir as
questões, principalmente quando estamos debatendo
aqui a constitucionalidade e a admissibilidade de algo
que eu diria que é uma excrescência, que é essa medida
provisória. Ela é inconstitucional, e V. Exª sabe disso. A
base do Governo sabe que a medida é inconstitucional,
então não pode haver a admissibilidade dela.
Por que o Governo leva... E vou deixar de entrar
na questão da admissibilidade, Senador Pedro Taques,
para poder defender algo. A base do Governo quer
imputar algo à oposição, dizendo que nós queremos
derrubar a medida provisória nº 521. Quem quer derrubar a medida provisória, Senador Collor, é o Governo, porque, se a base do Governo quisesse aprovar
a 521, teria feito inversão de pauta, Senadora Gleisi;
teria discutido primeiro a medida provisória nº 521,
para que ela pudesse ser aprovada, porque todos nós
concordamos com o aumento do valor da bolsa para
os médicos residentes.
Agora, não haverá esse tipo de jogo com a oposição, não. A oposição não vai curvar-se à vontade do
Governo, à vontade imperialista do Governo, de trazer
para nós, da oposição, e para a população – como se
quiséssemos derrubar algo que é, aí sim, correto de
ser aprovado.
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Senador Gim Argello, V. Exª, com o trânsito que
tem no Planalto, deveria ter pedido a inversão.
Quero dizer que, lá atrás, em 2006, o Presidente Lula mandou um projeto... Foi o último reajuste que
houve para a bolsa dos residentes. Foi em 2006. Sabe
como foi feito esse reajuste, Presidente Collor? Com
projeto de lei. Sabe quanto tempo ele demorou para
transitar no Congresso Nacional? Dezoito dias! Entrou
aqui no dia 10/11/2006 e foi aprovado no dia 28/11.
Em dezoito dias, a matéria tramitou na Câmara e no
Senado Federal.
Isso é uma prova, Senadora Presidente Marta
Suplicy, de que não há necessidade de se editar medida provisória, quando há vontade política do governo
para fazer o que quer; quando se está correto, porque
se tem o apoio não só da oposição, mas da base...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, já foi o uso regimental.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião por
cinco minutos.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pode utilizar aquela tribuna, Senador Requião.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
do lado de lá. Não vou descer daqui, não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode ﬁcar aí.
Vá à outra tribuna, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Aí
V. Exª vai me expulsar daqui...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não está expulsando. Quem está pedindo
para o senhor cumprir o Regimento é a Presidência
da Casa.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
(Pausa.)
Se não utilizar a palavra, chamo o próximo inscrito.
Senador Roberto Requião, por favor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Senador Roberto Requião, V. Exª vai me expulsar daqui.
Eu quero ver!
Vá lá! O arauto da defesa da democracia. Suba
aí!
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Para o exercício da democracia, quero expor aqui
uma experiência que tive como Governador do Paraná,
em relação a uma solução semelhante a essa que se
propõe hoje, de se administrarem os hospitais universitários por meio de empresas públicas.
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Assumi o governo, e nós, que temos lá um número
enorme de faculdades e de universidades estaduais,
as administrávamos por meio de fundações universitárias. Cada fundação com os seus dissídios coletivos,
com o seu plano de cargos e salários e com uma absoluta disparidade de salários em funções correspondentes para professores e para alunos. Anarquia total.
E a única solução que encontrei foi, depois de muito
trabalho, dissolver as fundações que se assemelham
a essa proposta de empresas públicas e autarquizar
o sistema, para viabilizar um plano único de cargos e
salários e autorizar aumentos, não por dissídios coletivos, mas por lei, por atos jurídicos complexos de
iniciativa do Executivo, com aprovação do Legislativo
e sanção do governador.
O que nós vamos ter em relação a essas unidades de administração de hospitais universitários? Cada
uma delas, Senador Collor, com um dissídio coletivo e
um conselho; a pressão dos funcionários criando cargos e salários díspares; e os Juízes do Trabalho, nos
dissídios coletivos, estabelecendo, em cada região, em
cada Estado – na cabeça de cada um deles –, uma
solução salarial diferente. Estaremos estabelecendo a
anarquia do processo. Pior do que isso, como essas
unidades são supridas exclusivamente com recurso
público, nós teremos, sem a contrapartida orçamentária, a obrigação do pagamento; e, ao tempo em que
essas unidades são patrimonializadas com os próprios
dos hospitais, pode haver os sequestros, as penhoras,
e o Estado ainda terá de pagar o que remanesce da
dívida salarial.
Quero deixar claro que a solução é bem-intencionada, mas é um desastre sob o ponto de vista administrativo.
O ex-Ministro Temporão, da Saúde, já vinha, há
muito tempo, propondo as fundações públicas de direito
privado, uma aberração jurídica que não se sustenta
nos tribunais brasileiros e que já foi considerada absolutamente inválida, com a responsabilidade absoluta
do Erário, do Tesouro público.
Então, apesar de ser da base do Governo, em
cima da minha experiência de administrador, vou votar
contra a admissibilidade e no mérito, porque nós estamos provocando a anarquia, a curto prazo, do sistema
de administração de hospitais universitários do País.
Srª Presidente, agradeço o tempo que me foi
dado. Esse depoimento tinha de ser feito, porque nós
estamos num caminho absolutamente equivocado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada pela colaboração, Senador Roberto
Requião.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em discussão nesta
Casa o Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2011,
proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares.
Segundo nos informa sua exposição de motivos,
trata-se de uma empresa pública com a ﬁnalidade de
apoiar a prestação de serviços médico-hospitalares,
laboratoriais e de apoio ao ensino e à pesquisa.
O propósito, portanto, dessa nova empresa é
prestar serviços administrativos e médico-hospitalares
hoje praticados pelos hospitais universitários da Administração Pública Federal, solucionando problemas
e criando condições para a melhoria dos padrões de
gestão, inclusive mediante a adoção de instrumentos
de controle de resultados e transparência perante a
sociedade.
Mais uma vez, Srª Presidente, estamos discutindo
uma proposta que deveria ser amplamente debatida
nesta Casa. Mas, ao invés disso, o Poder Executivo
encaminha medidas provisórias para tratar de assuntos que não demandam urgência.
O que estamos presenciando é a banalização
total e absoluta dos pressupostos exigidos pela Constituição Federal para a apresentação de medidas provisórias.
Tudo se tornou urgente, assim como tudo é relevante. Onde está a exceção? Onde está a emergência?
Já não temos respostas para essas perguntas.
Hoje é um dia simbólico para esta Casa, não no
sentido positivo, lamentavelmente. Há poucos dias,
celebramos aqui neste Plenário os 185 anos do Senado Federal. Mas, hoje, não há o que celebrar; pelo
contrário. Estamos ﬁxando hoje aqui um marco lamentável na história da democracia brasileira. Chegamos
ao mais baixo nível republicano, em que uma instituição tão importante como o Senado Federal aquiesce,
em rede nacional, com sua própria desmoralização
institucional.
Não há mais respeito. Nós, senhores, não somos
mais sequer consultados no processo legislativo das
medidas provisórias. Somos aqui os representantes do
Estado e o que estamos dizendo, ou aprovamos agora
uma medida provisória dessa natureza, assim como as
outras que estão na pauta hoje, que os Estados estão
sem representação, é como se não houvesse uma fase
de revisão no processo legislativo.
Não podemos aprovar mudanças nas medidas
provisórias, nem suprimir nenhum artigo, pois isso
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provocaria o retorno da matéria à Câmara e, assim, a
medida perderia eﬁcácia.
Portanto, Srª Presidente, respeitando o tempo que
V. Exª me concedeu, o nosso partido, o PSDB, vem a
esta tribuna para dizer que mesmo uma medida provisória como essa, que tem um mérito positivo, não merece o nosso apoio porque é, sem dúvida nenhuma, um
desrespeito à nossa Casa, à nossa representação.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra à Senadora Marinor Brito.
V. Exª dispõe de cinco minutos regimentais, Senadora.
Apelo para sua compreensão.
Eu sei, Senadora. Aguardo sua fala e sua compreensão para o limite de cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do oradora.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui destacar
que no dia 27 de janeiro de 2010 foi editado o Decreto
7.082, que instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Esse programa
destinava-se à reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais, tendo como objetivo
criar condições materiais e institucionais para que os
hospitais universitários federais pudessem desempenhar plenamente as suas funções em relação às suas
dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à sua
dimensão de assistência à saúde.
No ﬁnal do Governo Lula, foi estruturada a medida provisória. Ora, essa medida provisória está em
confronto com o espírito do programa, que foi editado
no Decreto em janeiro de 2010. A campanha da Presidenta Dilma foi muito clara e agregou muitos segmentos da sociedade quando disse que representava
a sua candidatura a garantia de que os bens públicos
não seriam privatizados. Pelo que a gente está vendo
aqui, resta apenas a promessa útil para conquistar
votos do eleitorado de um setor que disputou com a
candidatura de Plínio, de Marina Silva, mas inútil para
retribuir os apoios empresariais recebidos na campanha eleitoral.
Eu faço questão de falar isso porque essa medida
provisória nada mais é do que o processo de privatização de terceirização do serviço público. Eu lembro,
um tempo atrás, o quanto o Partido dos Trabalhadores
se confrontava quando o debate era feito em relação
às OS. As OS que, via de regra, têm vinculações com
os governos em escândalos absolutamente grandes
neste País. A contradição neste momento apresentada
pelo Governo Federal em relação a este debate an-
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terior do PT e ao projeto de campanha apresentado
pela Presidente Dilma.
Ora, o que é que vai acontecer com a criação de
uma empresa para serviços hospitalares, vinculada ao
Ministério da Educação, com o objetivo de administrar
os hospitais universitários mantidos pelas universidades federais?
O que é que vai acontecer com os servidores
públicos concursados? Eles poderão ser cedidos às
empresas. É isso que diz a medida provisória. É esse
o respeito que o Governo Federal tem – para concluir
Senadora – com o serviço público e com os funcionários públicos deste País.
É lastimável!
Eu queria só anunciar, Senadora Marta Suplicy,
que independente do resultado hoje, aqui, o PSOL já
ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Independente do resultado aqui, esta decisão, agora,
caberá ao Supremo Tribunal Federal que terá a última
palavra sobre esta questão.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Marinor
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Uma consulta, Presidenta. Gostaria de saber se estou escrito para falar no mérito; senão me escreva,
por obséquio.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senador não estava inscrito. Acabou
de ser inscrito.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Da
mesma forma, peço a minha inscrição, ilustre Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – The boss está eﬁciente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Aqui
somos todos companheiros, não temos chefe. É diferente do outro campo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria pedir a
minha inscrição para discutir o mérito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O senhor já está inscrito, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado. E queria pedir a V. Exª para usar da
palavra pelo art. 14.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª não foi citado, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Fui citado pela Senadora Marinor. Estou pedindo a
palavra pelo art. 14.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora Presidente, estou com a palavra. Estou pedindo o art. 14.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos consultar as notas taquigráﬁcas. Se V.
Exª tiver sido citado, eu o chamarei em seguida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª escutou. Eu estava junto com V. Exª quando a Senadora Marinor ...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu não escutei. Já pedi para veriﬁcar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª escutou, porque eu escutei.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
falei, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu não havia escutado.
Então, V. Exª tem direito a cinco minutos.
Quero adiantar que isso está ocorrendo... Vai ter
a palavra. Vou pedir a colaboração para que cada um
não cite o outro, porque senão as regras do jogo vão
ﬁcando mais pesadas.
O senhor fala por cinco minutos, Senador, porque foi citado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, peço minha inscrição para falar no
mérito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, V. Exª que é tão cumpridora do Regimento...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Fale o que o senhor tem que falar, e pare de
falar de mim. Tem cinco minutos, fale o seu ponto, Senador. Eu estou aqui cumprindo o Regimento. Fale o
seu ponto, Senador. Por favor, fale o ponto que o senhor
deseja falar a respeito da medida provisória.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Então eu vou ﬁcar cinco minutos calado aqui, porque
V. Exª está me cortando a palavra. Pronto, vou usar os
cinco minutos calado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cinco minutos começaram a funcionar.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Flexa, cinco minutos de protesto.
Calado aí.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Cinco minutos de protesto. Fique lá. Não
fale nada. Pronto. Vamos fazer assim mesmo. Vamos
fazer assim mesmo, como forma de protesto.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, eu estou com a palavra, Presidente.
Eu estou com a palavra. Não, eu estou com a
palavra, meu Líder.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador está com a palavra. Nós vamos
aguardar os cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Em silêncio. Em silêncio. Em protesto.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Senador Flexa, V. Exª pediu pelo Regimento o art. 14?
Acho mais do que justo V. Exª expressar aqui o seu
sentimento e fazer a sua observação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
vou atender o Senador Jayme...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Senador Mário Couto, eu faço um apelo a V. Exª, até
porque ﬁca muito ruim para a Casa aqui... Eu acho que
isso é, democraticamente, com todo o respeito...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, mas o silêncio é uma forma de protesto. Uma
forma de protesto.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Concordo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O
que eu quero dizer, Senador Jayme,... Eu vou atender V. Exª. Eu vou atender V. Exª. Eu só queria dizer à
nossa Presidente, Senadora Marta Suplicy, que é tão
ciosa do Regimento, que ela não se preocupe que
não há possibilidade de cada um dos oradores citar
o nome de um outro Senador para usar do art. 14,
porque o Regimento só permite a utilização do art. 14
por duas vezes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu sei.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Então V. Exª não precisa se preocupar; ﬁcar preocupada que eu vou citar o Senador Eduardo Braga...
Peça pelo art. 14. V. Exª ainda tem direito a um, mas
eu vou elogiá-lo.
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Mas eu quero usar o art. 14 apenas para expor
aqui a minha indignação por isso que o Congresso
Nacional, o Senado Federal está passando na noite
de hoje. Nós não podemos aqui, 81 Senadores, no
plenário do Senado, ﬁcar sujeitos à vontade do Executivo. Os poderes são independentes, ou deveriam ser
independentes, Senador Pedro Taques. V. Exª, jurista
reconhecido por todos, junto com o Senador Demóstenes, nos dá aula aqui sobre a Constituição, a peça
maior do nosso País, que todos nós juramos cumprir.
E, lamentavelmente, quando chegamos aqui para nos
submetermos – nós não, da oposição – à vontade imperialista do Executivo, ﬁcamos fazendo de conta que
nós estamos votando algo que é a favor da Nação brasileira, quando não é. Tanto não é que já foi mostrado
aqui pelo Senador Alvaro Dias o manifesto – e aí pasmem os senhores – dos sindicatos ligados a área de
saúde contrário à medida provisória. E aí o PT, que é
totalmente ligado à área sindical, Senador João Pedro,
vem se colocar contra a vontade da população.
O mais importante, Senador Pedro Taques, é
que nós queremos votar a Medida Provisória nº 521.
Nós queremos votar, Senador Jucá, nós queremos
votar, nós queremos dar o aumento para a bolsa dos
residentes médicos. Nós queremos fazer isso. O Governo é que não quer; o Governo é que não priorizou,
diferentemente do que aqui foi colocado.
Quando for discutir o mérito, eu vou poder fazer
alguns questionamentos à Senadora relatora. Porque
eu quero saber, Senador Demóstenes, como e com
que recursos essa nova empresa vai ser custeada pelo
Governo Federal. Porque, pelo que eu li – eu não entendi a medida provisória e nem relatório –, eu quero
que a relatora, no debate, possa esclarecer a todos
nós de onde é que virão os recursos para custear a
nova empresa que o Governo está propondo, contra
a vontade das universidades federais todas. Há uma
intervenção do Governo na autonomia das universidades federais.
Então, Senador Collor, V. Exª de forma brava, que
defende a Constituição, tenho certeza absoluta de que
vai estar conosco, para que nós não cometamos um
ato de irmos contra a Constituição Federal que nós
juramos defender quando tomamos posse.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque
por 5 minutos regimentais.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero
dizer que estou neste momento para votar um projeto

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que, como ex-reitor, como professor, como pessoa de
universidade, não sei quais são serão as consequências dele. Não sei! Não sei porque tivemos uma hora,
duas horas, três horas para discutir. Como é possível
que um assunto que vai repercutir no futuro da instituição de ensino superior deste País, especiﬁcamente
no setor de ensino superior da área de saúde, a gente
discute em uma hora, duas horas?
Alguém aqui tem respostas, por exemplo, para me
dizer como serão escolhidos os dirigentes dessa empresa do ponto de vista da comunidade universitária?
Lutamos anos e anos, para que a comunidade universitária fosse ouvida na hora de escolher os dirigentes
dela. Essa empresa será escolhida pelo Ministro, pelo
Presidente? A comunidade vai ser ouvida? Alguém aqui
pode me responder como serão deﬁnidos os salários
de cada um dos servidores? Alguém pode me dizer
como serão selecionados os médicos, os enfermeiros
e todos os demais trabalhadores? Alguém pode me
dizer como é que vai ﬁcar o ensino da Medicina neste
País na medida em que tivermos de casar algo que a
gente não sabe ainda como fazer, que é uma entidade
docente com uma empresa estatal que vai trabalhar
para ela? Pelo que vi do projeto, não consegui saber
como vai funcionar isso. Alguém pode me dizer qual o
impacto desse projeto na autonomia universitária?
Não vou nem aqui tomar a posição tão enfática e
clara do Senador Randolfe, que é contra a autonomia.
Até acho que é, mas esqueçamos que é. Pergunto:
alguém sabe aqui o impacto que isso vai ter sobre a
autonomia universitária? O projeto em todo lugar diz
“ressalvada a autonomia universitária”, mas uma coisa é o que está no papel; outra, o que vai acontecer
de fato na hora de a gente analisar. Alguém aqui sabe
quantas pessoas vão sofrer as repercussões desse
projeto, positiva e negativamente? Estive pensando em
cinco milhões, mas talvez sejam 10 milhões. A gente
vai ter tempo, até meia-noite, de saber as respostas a
essas perguntas? Alguém tem ideia de como isso vai
se casar com uma reforma universitária verdadeira,
que o Brasil vai ter que fazer um dia, e que o Governo
Lula não fez?
A tal da reforma universitária tem uma siglazinha
e foi apenas para dar dinheiro. Deu, e felizmente, e melhorou muito as condições físicas das universidades.
O Lula conseguiu aumentar o número de alunos, de
professores, melhorar os salários, melhorar as condições físicas, mas não mudou a estrutura universitária,
não tocou na estrutura.
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E, no século XXI, não dá para ter uma universidade que foi deﬁnida pelo Regime Militar em 1967.
Tinha que ter mudado isso.
Eu termino, mas há uma lista grande ainda de
perguntas, Srª Presidenta, que eu gostaria de ver respondidas antes de votar. Mas, como universitário, como
acadêmico, eu não vou ter condições de votar nesse
projeto de lei; por incompetência minha de não conseguir entendê-la em duas horas de discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT–
SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, imaginem e ouçam este silêncio. (Pausa.)
Este silêncio do Senado é um silêncio que dói
na democracia.
Este silêncio do Senado é o silêncio que na ditadura fechou esta Casa.
Este silêncio do Senado é o silêncio que vai contra o Estado democrático de Direito. O Executivo não
pode subjugar o Legislativo.
Esta medida provisória é inconstitucional por
vários motivos. Existem algumas atribuições do Estado que só podem ser desenvolvidas por servidores
públicos, servidores públicos nos termos do art. 37 da
Constituição.
Essa terceirização, essa criação de uma empresa
dessa qualidade e dessa natureza jurídica ofende o art.
37 da Constituição. Nós não teremos aqui a continuidade do serviço público em uma atividade que é essencialmente a que deve ser praticada pelo Estado.
Seria a mesma coisa, ex-Presidente Collor e
Senador Collor, de nós terceirizarmos a atividade policial.
Seria a mesma coisa, Senador Aécio, de nós terceirizarmos o Ministério Público, por exemplo. Isso seria
bom para alguns, mas seria péssimo para muitos.
Algumas atividades do Estado devem ser desempenhadas por servidores públicos nos termos do art.
37 da Constituição da República.
Agora há pouco eu falei com a minha ﬁlha. Eu
tenho uma ﬁlha de 13 anos, Senador Cristovam Buarque, e ela está assistindo à TV Senado. Ela disse
o seguinte: Pai, mas isso está ocorrendo no Senado?
Não é uma questão jurídica. Não é isso. Mas um espetáculo que nós todos estamos aqui havendo e assistindo. Será que a sociedade brasileira vai continuar
a nos respeitar com espetáculos como este? Penso
que não, Senador Randolfe Rodrigues, penso que não.
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Nós todos aqui temos uma grande responsabilidade.
A responsabilidade maior não é votar esta ou aquela
medida provisória; é defendermos a independência do
Poder Legislativo. Por isso este silêncio. Este silêncio
pode ser quebrado de várias maneiras: fechando o
Congresso Nacional ou nos omitindo diante da independência do Poder Legislativo.
Medidas provisórias como esta têm esta função:
fazer com que o Legislativo de um Estado que se diz
democrático de Direito possa ser um legislativo submisso. E aqui está a vontade da população. É lógico que a
Senhora Presidente tem a legitimidade constitucional
de editar medidas provisórias. Mas tudo tem um limite
e o limite é a Constituição da República.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
Com a palavra, como último orador inscrito para
encaminhamento, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parece que a Casa
parou até para ouvir o meu conterrâneo, meu colega
Senador de Mato Grosso, Pedro Taques, pois ninguém
pode desconhecer sua capacidade jurídica.
Todavia, o que me traz novamente, no dia de
hoje, a esta tribuna, Senador e Presidente Collor, são
as falas e os discursos que eu ouvi aqui atentamente
dos meus colegas Senadores. Confesso que me sinto até constrangido de ver que o Congresso Nacional,
de uma maneira geral, está diminuindo a cada dia
que passa.
Recordo-me muito bem de uma conversa que eu
tive há poucos dias com jovens em Cuiabá. Parece-me
que glamour e o respeito que a sociedade brasileira tinha pelo Congresso Nacional, sobretudo por esta Casa
aqui, aos poucos está deixando de existir.
Nós não podemos concordar, em hipótese alguma, valorosos e ilustres Senadores, que esta Casa,
que representa a sociedade brasileira, curve-se diante
da vontade do Poder Executivo.
Eu conversava certa feita aqui com o Senador
César Borges, grande Senador pelo Estado da Bahia,
e ele me disse, indignado, que não queria continuar no
Senado. Ele ia disputar, mas não fazia questão, porque
ele estava enjoado – este é o termo que ele usou – de
aqui levantar, fechar o terno, sentar, abrir o terno. Por
quê? Porque quase nenhuma decisão esta Casa estava
tomando, como desta feita está acontecendo.
As medidas provisórias são perniciosas ao Estado democrático de direito. Não posso concordar que
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as medidas provisórias sejam encaminhadas para cá
pelo Poder Executivo e esta Casa não as discuta. Lamentavelmente, chega aqui e, a toque de caixa, temos
que votar.
Medidas provisórias, quando são de urgência
e relevância e, sobretudo, de interesse da sociedade
brasileira, eu não tenho nenhum constrangimento de
votar. Entretanto, medidas provisórias como estas,
terceirizando serviços públicos altamente sociais, de
interesse da coletividade brasileira, nós não podemos
votar, minha gente.
Ora, está claro e evidente que os serviços públicos neste País estão sendo sucateados, na medida em que, há poucos dias... Lamentavelmente, até
os passaportes emitidos pela Polícia Federal deste
País são terceirizados, ou seja, são empresas privadas que hoje emitem os passaportes. A emissão do
passaporte tem que ser feita por um serviço público,
sobretudo de responsabilidade. Mas não! Como esse,
vários serviços que teriam que ser da competência e
da responsabilidade do poder público constituído estão deixando de ser.
A instituição do serviço público neste País perdeu
a sua credibilidade, perdeu o respeito da sociedade.
De forma que temos que repensar como um todo o
Congresso Nacional brasileiro.
Não podemos nos curvar. A sensação que eu
tenho, particularmente, é a de que, como bem disse o
Senador Demóstenes Torres aqui na sua fala, para a
opinião pública aqui tudo se vende a troco de emendas, a troco de cargos federais ou a troco de cargos
estaduais. Não podemos concordar, minha gente. Nós
temos a missão de restabelecer a autoridade do Congresso Nacional, que, indiscutivelmente, sempre foi
uma Casa onde havia respeito e grandes debates. Aqui
não se debate projeto. Pelo contrário, vem-se aqui só
para votar medida provisória.
Muitos Senadores já foram embora para casa
porque não se sentem à vontade, porque acham que
é só sim, sim, sim. Não! Isso não faz parte de uma
democracia saudável. Isso não faz parte da história
republicana brasileira.
Esta Casa já teve grandes debates. Quando jovem, tive oportunidade de vê-los, de assisti-los. Entretanto, o que se vê, hoje, é a quase total desmoralização
desta Casa e do Congresso Nacional brasileiro diante
da subserviência que tem tido para o Poder Executivo
nos últimos tempos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
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Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vendo nesta
sessão uma demonstração de força na Presidência, da
nossa querida Senadora Marta Suplicy, para cumprir
o Regimento. Ela está certa.
Na verdade, o Senado... Às vezes, tem Senador
que nos deixa falar duas horas e depois vem a Marta
que diz que não pode falar 15 segundos depois, mas
ela está certa. Então, quem está nos assistindo está
vendo esta situação signiﬁcativa. É uma sessão onde
o Senado está cumprindo o Regimento. Agora, a Constituição... A Constituição ﬁca para outro dia. A obrigação de nós decidirmos, analisarmos, aprofundarmos
ﬁca para outro dia.
Até quando vamos ﬁcar nesta situação? Até a
meia-noite; o outro vota a favor ou cai a matéria. É
uma situação de grosseria que não tem explicação
nenhuma, em nenhum lugar.
Olha, tenho dois terços, veja uma gurizada brilhante, competente, mas é o valor para 30 anos que
estou aqui. E é sempre a mesma coisa. Chega no último dia e até meia-noite temos que votar. Aí levanta
o Líder do Governo, o Líder do PT e falam com razão,
porque se não votarmos até meia-noite vão ﬁcar desempregadas, vai acontecer isso com as santas casas,
mais aquilo, mais aquilo. Há quantos anos o Senado
diz que isto não pode continuar?
Olha que a proposta apresentada pelo Sarney, já
no seu início, resolve essa questão. Nos deem 15 dias
para podermos decidir; nos deem 15 dias para podermos debater, analisar e dizer o que queremos fazer.
Agora, votar feito bobo, irresponsavelmente, o
Senado da República?! Cá entre nós, não tem lógica.
No entanto, as coisas acontecem, repetem-se e vão
se repetir.
Medida provisória. Para castigo meu, eu estou no
Congresso, Câmara e Senado, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, lá se vão cinquenta
e tantos anos, mas, na hora da Constituinte, eu não
estava aqui. Eu estava lá no Governo do Rio Grande.
Quando caiu o Parlamentarismo, eu vi, insisti e briguei
com o Dr. Ulysses Guimarães: se caiu o Parlamentarismo, por emenda de redação, pode-se derrubar a
medida provisória. “Ah, mas já passou. Agora, não dá
mais, já foi aprovada”. Emenda de redação derrubava
a medida provisória, porque ela era da essência do
Parlamentarismo. No mundo inteiro, onde tem Parlamentarismo, tem medida provisória. Acontece que, se
cair a medida provisória, cai o gabinete. A diferença lá
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e aqui é uma só. Lá tem medida provisória? Tem, mas
tem de ser de uma urgência, de uma importância, de
um signiﬁcado, porque o governo, ao lançar uma medida provisória, joga o seu prestígio, o seu nome e o seu
destino. Cai a medida, cai o gabinete. Aqui, não.
Eu também fui Líder do Governo, no Governo
Itamar...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por
amor de Deus, Presidente.
Eu também fui Líder do Governo, no Governo
Itamar. Chega-se às seis horas da tarde e o Jucá, que
vem de longos governos... O Jucá deve ser proﬁssional nisso. Ele está lá, às seis horas da tarde, conversando com o Lula ou com o Fernando Henrique ou
com quem estiver; ele está lá conversando e, daqui a
pouco, chega um Ministro e diz: “Olha, eu acho que
essa medida, essa ideia é formidável. Vamos entrar”.
O Jucá ou o Chefe da Casa Civil pega o telefone e
diz: “Pare o Diário Oﬁcial”. E o cara do Diário Oﬁcial
para. E, às vezes, o Diário Oﬁcial só vai se o Ministro
da Justiça... Foi assim, é assim, eu sei. “Pare o Diário
Oﬁcial”. Aí, alguém vai correndo, faz a redação e faz a
redação correndo – e, correndo, faz de qualquer jeito.
E, no dia seguinte, está publicado. Agora, para o Governo, é muito bacana...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, o tempo se esgotou. Sinto muito. Tenho
enorme consideração por V. Exª, que está fazendo um
discurso brilhante, mas tenho consideração por todos
os outros que foram igualmente cortados. Infelizmente,
vamos ter de interrompê-lo.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam os pressupostos de relevância, urgência e
adequação ﬁnanceira e orçamentária queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente, veriﬁcação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Veriﬁcação, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente, não cabe a veriﬁcação, porque não
completou o horário.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pedimos a veriﬁcação do último horário, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Estou veriﬁcando o horário, Senador.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar a votação, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode pedir veriﬁcação de quórum, segundo
o horário.
Veriﬁcação de quórum, votação nominal, a pedido dos Senadores Randolfe, Demóstenes e Lúcia
Vânia. Mais algum? Aloysio Nunes. Já tem, regimentalmente.
Pode preparar o painel de votação.
Em votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “Sim”, Srª
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – A Liderança da Oposição, o DEM e o PSDB,
pede que ninguém vote, só aqueles que pediram a
veriﬁcação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A
Liderança do PT e do Bloco encaminha o voto “Sim”.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB vota “Sim”, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Podem votar. Aberta a votação, prezados Senadores e Senadoras.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Srª Presidente, já vai iniciar o processo de votação?
Gostaria de me inscrever.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidenta, gostaria de convidar todas as Srª e os Srs.
Senadores que estão em seus gabinetes para virem
ao plenário votar, estamos com votação nominal. O
voto é “Sim”, Srª Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Senadora Marta, eu me inscrevi para discutir o mérito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já anotei, Senador Jayme Campos, V. Exª é
o 15º inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) -– O
PMDB encaminha o voto “Sim”, Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero me inscrever para encaminhar. Senador Mário
Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, V. Exª já está inscrito para a discussão do mérito. O encaminhamento já acabou, agora
temos o mérito com 15 inscritos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Por
que o encaminhamento acabou, Presidenta?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Porque já foi encerrado e já está na votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sim,
mas eu queria encaminhar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já passou o momento, Senador, agora
já vamos entrar na discussão do mérito, e V. Exª está
inscrito. Agora estamos na votação, já foi encerrado
antes, Senador. Bem antes.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Srª Presidente, eu quero, se V. Exª me permitir, fazer
um apelo aos Senadores do PMDB que estejam em
outras dependências da Casa que, por favor, venham
ao plenário. Quero aproveitar a oportunidade para recomendar o voto “Sim” aos Senadores do PMDB, é a
recomendação da Liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Eunício já votou?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Uma vez que já deu o quórum, peço a todos os
Senadores da nossa base que votem “Não” e àqueles
que eventualmente discordem da orientação da Base
do Governo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB vota “Não”, Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota “Não”, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Posso encerrar a votação? Todos os Senadores já votaram? Tem algum Senador em plenário que
não votou?
Lindbergh, Dornelles, Amorim, por favor, Senadores. Ivo Cassol, já votou?
Agora votaram todos? Falta o Ivo Cassol.
Encerrada a votação.
Vamos à apuração da votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO, 13.
Houve 2 abstenções.
Total: 55 votos.
Aprovados.
Passa-se à discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Com a palavra, pelo mérito, o Senador João Pedro, primeiro inscrito, por dez minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs.
Senadores, – o clamor da oposição para fazer o contraditório –, quero falar do mérito dessa questão.
Todos nós sabemos, e o Brasil sabe da situação
dos hospitais universitários. De Norte a Sul. E o Brasil
e esta Casa também sabem que o País tem expertise
para criarmos uma empresa pública. Estamos discutindo aqui a criação de uma empresa pública para fazer
a gestão, para fazer a extensão, para fazer a pesquisa
nos hospitais universitários do Brasil. Do Brasil, Srs.
Senadores!
Este Senado não pode ser contra uma medida que
vai no sentido de atendermos a ﬁla de quem frequenta
o SUS. Não é terceirizar, não. Quem é da universidade
federal não vai perder emprego. Ou isso é desconhecimento, ou é má-fé. Quem está na universidade não
vai perder seu emprego E a empresa pública, sabemos como será a relação já cristalizada no Brasil. Aí
está a Caixa Econômica como empresa pública; está
a Embrapa como empresa pública.
Nós temos de enfrentar essa crise dos hospitais
universitários do Brasil. A oposição tem de entrar nesse
mérito e não, com muita tranquilidade, tergiversar.
Quem quer o hospital universitário é quem precisa
de saúde, do médico, do enfermeiro, Srª Presidenta.
Eu estou à vontade para defender essa medida
provisória, e este Senado não fará outra coisa senão
justiça com quem precisa de saúde, do médico para
ser atendido numa gestão nova e revolucionária!
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, venho à tribuna para defender, no mérito, a aprovação da Medida Provisória
nº 520, por ela tratar de dois temas da mais absoluta
relevância. Primeiro, a criação da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares, que será a base de apoio para
o funcionamento, o exercício dos trabalhos dos hospitais universitários ligados ao Governo Federal, que, a
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partir da criação dessa empresa, terão a condição de
ter um novo modelo de gestão, um novo sistema de
contratação de pessoal, sem a quebra de qualquer dos
princípios que compõem o Sistema Único de Saúde: a
gratuidade, a universalidade e a integralidade.
Além do mais, nessa mesma medida provisória,
estaremos regulamentando o papel do Ministério da
Saúde na concessão de certiﬁcados de ﬁlantropia para
hospitais e ambulatórios que pertençam ao terceiro
setor no segmento ﬁlantrópico.
Dito isso, peço aos nossos Pares o apoio para
aprovação da Medida Provisória nº 520.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, realmente há crise nos
hospitais universitários, como proclamou meu ilustre
amigo Senador João Pedro. Mas é evidente que o caminho para a superação da crise não é a criação de
mais um cabide de emprego.
O País necessita de uma reforma administrativa
de amplitude que elimine os paralelismos existentes, a
superposição de ação que torna a administração federal
perdulária e semeia um péssimo exemplo a governos
estaduais, que também criam os seus penduricalhos
na estrutura administrativa, aumentando despesa e
reduzindo eﬁciência.
Nós já abordamos aqui a questão que diz respeito à autonomia da universidade. É evidente que, ao se
colocar uma empresa acima das reitorias, nós estamos
ferindo aquilo que, para a universidade, é sagrado: a
sua autonomia.
A reforma administrativa que fazem é a reforma
às avessas; não é a reforma que qualiﬁca a função
pública; é a reforma que amplia estruturas sem a preocupação da qualiﬁcação técnica e proﬁssional.
O Governo procurou o caminho mais curto: a
medida provisória, evidentemente, também ao apagar
das luzes de 2010. Nós já estamos no mês de junho –
1º de junho –, e estamos no Senado Federal votando
uma medida provisória de 2010.
Essa empresa será administrada por um conselho de administração, uma diretoria executiva, um
conselho ﬁscal e um conselho consultivo.
A empresa ﬁca autorizada a contratar, mediante
processo seletivo simpliﬁcado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, durante os primeiros
180 dias contados de sua constituição. Os contratos,
com a prorrogação prevista, poderão alcançar até
cinco anos.

JUNHO 2011
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Portanto, não se adota o concurso que premia a
qualiﬁcação, o talento, o preparo. Faz-se pela via do
favorecimento. São as portas largas abertas para o
favorecimento no prosseguimento de uma estratégia
de aparelhamento do Estado brasileiro, que já ganha
proporções inusitadas.
Essa medida provisória propõe uma nova modelagem para prestação de serviços pelos hospitais universitários que são, em geral, parte das universidades,
existindo como órgãos suplementares subordinados à
reitoria, com atuação nas funções de ensino, pesquisa
e assistência à comunidade.
A criação dessa empresa retira a autonomia das
universidades, preceito estabelecido no art. 207 da
Constituição, que diz:
As universidades gozam de autonomia
didático-cientíﬁca, administrativa e de gestão ﬁnanceira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
É evidente a violação desse preceito constitucional que confere autonomia. Estamos distanciando
a administração dos hospitais universitários da gestão principal da universidade, que é exercitada pela
sua reitoria.
Ao permitir que órgãos das universidades – no
caso, os hospitais universitários – sejam administrados
por sujeito jurídico estranho à sua composição, o Governo fere norma expressa da Constituição Federal. Os
hospitais universitários ﬁcam reduzidos a meros prestadores de serviços na área da saúde, sem nenhum
compromisso com o princípio de indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
O fato de a Câmara dos Deputados ter incluído
na medida provisória a observação aos termos do art.
207 não afasta a inconstitucionalidade dessa medida.
A norma legal proposta já fere a autonomia em sua
natureza, tendo em vista ser a própria criação da empresa que atinge frontalmente a previsão constitucional
que confere às universidades a plena independência
didático-cientíﬁca, administrativa e ﬁnanceira. Neste
caso, a inconstitucionalidade está na natureza de sua
existência e não nos possíveis princípios ou ﬁns que
deﬁnem a extensão do seu campo de atuação.
É o Governo interferindo diretamente na administração dos mais de 40 hospitais universitários existentes no País.
Vejam um exemplo dessa interferência. A partir
dessa medida provisória, o diretor de um hospital se
dirigirá ao reitor da universidade ou ao presidente dessa
empresa? É evidente que se dirigirá ao presidente da
empresa. E não é porque o Senador Mário Couto fez
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a sugestão de um nome de prestígio no Governo. O
Senador Mário Couto sugeriu que o presidente dessa
empresa seja o Ministro Palocci. Eu creio que a sugestão do Senador Mário Couto tem sentido nesta hora em
que estamos vivendo no Senado Federal e no Brasil.
Certamente, mesmo que não seja o Ministro Palocci,
mesmo que seja alguém com o prestígio inferior ao
dele como presidente dessa empresa, certamente o
presidente do hospital vai se dirigir ao presidente da
empresa e não ao reitor da universidade.
Eu creio que a universidade deve ser um patrimônio cultural do povo brasileiro a merecer proteção,
sobretudo no que diz respeito a valores essenciais entre eles: o da autonomia. Não podemos admitir que se
comprometa a autonomia da universidade a pretexto
de se resolver uma situação administrativa claudicante, já que a situação administrativa claudicante não
é consequência da autonomia da universidade, mas
é, sim, resultado da incompetência da Administração
Federal nos últimos anos.
O Governo está dando continuidade, como já disse, no aparelhamento do setor público. Basta calcular
o absurdo número de cargos que poderão ser criados
com a possibilidade de subsidiárias, escritórios, representações, dependências e ﬁliais dessa empresa.
Vejam o tamanho do cabide de emprego que querem aprovar nesta noite no Senado Federal.
Tanto há interferência que o §5º do art. 9º estabelece que o ato do Poder Executivo aprovará o estatuto
da empresa. Portanto, o estatuto da empresa ainda
será formatado e aprovado. Esse estatuto é que deﬁnirá a composição, as atribuições e o funcionamento
dos órgãos societários da empresa.
Há ainda a questão dos cargos criados. Em lugar
de efetivamente substituir trabalhadores terceirizados
por agentes públicos concursados...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Infelizmente, Senador Alvaro Dias, os seus 10
minutos estão esgotados.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, pelo
tempo regimental.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Flexa Ribeiro, eu o aguardo na tribuna para
recebê-lo.
São tantas as mazelas dessa proposta que os
minutos são escassos para descrevê-las, Srª. Presidente.
Eu lamento profundamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Lamento ter de interromper o pronunciamento de V. Exª.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, por 10
minutos.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª poderia conﬁrmar a minha inscrição, Senadora
Presidenta?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim. O senhor é o nono inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
nono. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já estamos adiantados.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
tem problema. É uma satisfação ser o nono.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidenta, V. Exª poderia retomar o meu tempo? V.
Exª poderia retomar a contagem do tempo?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Acho que dá uns 30 segundos, com certeza.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Repita aí os dez
minutos.
Pode ser? (Pausa.)
Agradeço a V. Exª.
Senador Cyro, vamos discutir o mérito da Medida
Provisória nº 520. Acho que deveríamos votar a MPV
nº 521, mas o Governo não quer. Não quer dar o aumento para a bolsa de médicos residentes. Por sinal, o
último aumento dado foi em 2006, Senador Cyro e Senador Cristovam, por meio de um projeto de lei. Como
disse anteriormente, levou 18 dias para ser aprovado
no Congresso Nacional. Dezoito dias.
Então, a Oposição é favorável à 521. O Governo resolveu não priorizar a 521, Senador Randolfe, e
discutir as que ele tinha mais interesse de criar. Uma
empresa que é contestada por todos os setores das
universidades federais do nosso País.
Mas eu queria usar do meu tempo para poder
discutir o mérito da medida provisória. E queria pedir à
Relatora, Senadora Gleisi, que pudesse me responder,
usando também parte do meu tempo, Senador Gleisi,
algumas questões para que eu possa elaborar o meu
raciocínio e dar o meu voto de forma segura pela não
aprovação da Medida Provisória nº 520.
Eu perguntaria, Senadora Relatora, a V. Exª quanto vai custar a criação dessa nova empresa, a EBSERH.
V. Exª poderia me informar?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Flexa Ribeiro, pelo art. 48, Da
Competência da Presidência, inciso XXII, a Relatora
Gleisi Hoffmann dará as suas explicações no ﬁm do
debate.
Pode continuar a fala.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
isso é regimental? Que ela não pode me responder?
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É regimental. É regimental.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª quer repetir o artigo?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª pode convidar, é regimental, e eu posso, com a Presidência, dizer que ela vai falar no ﬁnal
do debate. Por favor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
eu pediria ao Plenário então que permitisse...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Plenário não está em discussão. Aqui
é uma manifestação da Presidência no exercício do
direito da Presidência.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas a Presidência em exercício não é soberana em
relação ao Plenário. Eu pediria a V. Exª que ouvisse
o Plenário para saber se eu posso questionar a Senadora Gleisi para ela me responder às dúvidas que
tenho com relação...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Ela falará ao ﬁnal, Senador. Pelo art. 48,
Da Competência da Presidência, inciso XXII, ela falará ao ﬁnal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas eu peço a V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Espero que o senhor usufrua desse tempo que
o senhor ainda tem e que possamos ouvi-lo sobre o
que o senhor tem a dizer.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas eu pediria a V. Exª que ouvisse o Plenário sobre
a minha solicitação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Plenário não tem como se manifestar. Isso
é do exercício da Presidência, senhor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
o Plenário é soberano. Se o Plenário decidir atender a
minha solicitação, ele pode decidir contrário à vontade
da Presidenta. V. Exª pode consultar o Plenário?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não posso e não o farei. Se o senhor quiser
terminar o seu tempo, a Senadora Gleisi usará da palavra no ﬁnal do debate para responder às questões
de V. Exª. Eu diria ao senhor para terminar o seu raciocínio e, no ﬁnal, a Senadora Gleisi responderá às
suas questões.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Acho que V. Exª está no país errado. Nós estamos em
plena democracia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu estou no país certo e aqui com o Regimento.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
EXª está no país errado. Nós estamos no Brasil. Pelo
que eu saiba, apesar de o governo não querer, nós
estamos em plena democracia. Então, se eu estou
solicitando a V. Exª que consulte o Plenário para saber se a Senadora Relatora pode responder aos meus
questionamentos, V. Exª terá que ouvi-los. Se o Plenário disser que não concorda, eu vou acatar a decisão
do Plenário. Eu não posso me submeter...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O tempo passa, são seis minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Eu não estou preocupado com o tempo, Senadora.
Nós temos a noite toda para discutir a matéria. Eu
gostaria só que V. Exª seguisse o Regimento, o ritual
do Senado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu estou seguindo o ritual do Senado: art. 48,
da Competência da Presidência, inciso XXII. A Senadora será convidada a usar a palavra e responder a
questionamentos de V. Exª no ﬁnal do debate.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª deveria estar presidindo o Senado de Cuba, se é
que lá tem Senado.
Eu vou deixar no ar as perguntas, Senadora
Relatora:
Quanto vai custar a criação dessa empresa? É a
primeira. Na hora que a Senadora Presidente permitir,
eu vou escutar a resposta de V. Exª.
Segunda: quanto custará ao País a criação e
manutenção dos escritórios, representações, dependências e ﬁliais em outras unidades da Federação,
possibilidades previstas no § 1º do art. 1º do projeto
de lei proveniente da medida provisória?
Terceira: quanto poderá custar a criação de subsidiárias de âmbito regional, possibilidade prevista no
§ 2º do art. 1º do PLV?
Essas três questões, Senadora Relatora, eu gostaria que V. Exª pudesse, na hora da resposta aos questionamentos, me esclarecer, porque eu não vi, Senador
Humberto Costa, nem na medida provisória, nem no
relatório da Senadora Gleisi, nenhuma referência ao
custeio dessa nova empresa proposta pelo Governo.
Aliás, é sabido por todos nós que a instituição de uma
empresa pública é matéria que requer atos emanados
por dois Poderes independentes. Primeiro, o Congresso
Nacional deve discutir e editar lei especíﬁca autorizando previamente a instituição, por parte da Presidenta
da República, de empresa pública. Só então, Senador
João Pedro, depois de o Poder Legislativo autorizar,
o Chefe do Poder Executivo pode editar ato infralegal
instituindo de fato a entidade da Administração Indireta Federal.

463
Quinta-feira 2

20783

Não entendo, Senadora Vanessa, como vamos
nos submeter a essa ofensa à Constituição Federal.
Como o Senado Federal vai poder... Como os Senadores e as Senadoras poderão votar a favor dessa
Medida Provisória nº 520? Porque ela é totalmente
inconstitucional. Isso não acontecerá! Mas, caso seja
aprovada, vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal
legislar em função do Congresso sobre a ADIN que
foi interposta pelo PSDB, e aqui foi dito também pelo
PSOL, e acho que pelo DEM. Então, vamos, Senador
Demóstenes, ﬁcar aguardando a decisão do Supremo
Tribunal Federal com relação à inconstitucionalidade da
medida provisória que estamos hoje discutindo.
Mas eu digo, e o Senador Alvaro Dias mostrou
aqui um manifesto de várias entidades. Chegou também às minhas mãos o manifesto da Seção Sindical
dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria. Diz assim:
A MP 520 foi alardeada como a salvação
para os problemas dos hospitais universitários. Contudo, uma leitura atenta mostra que
a criação de uma empresa, EBSERH, para
administrar esses hospitais leva o perigo à
porta dessas instituições, ameaçando o atendimento à população mais pobre, que hoje é
atendida pelo SUS.
Mais adiante, é taxativo o documento enviado
pela Sedufsm dizendo:
“Nossa posição é totalmente contrária a
essa forma de ver o Estado brasileiro”.
Então, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, peço a
V. Exªs que votem...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Infelizmente, Senador, pelo prazo regimental,
tenho agora que passar a palavra ao Senador Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria de chamar atenção para
três aspectos dessa medida provisória. O primeiro deles é o que muitos aqui têm falado: a própria questão
da previsão orçamentária. No art. 8º não só há essa
previsão como há também uma vinculação muito clara
com toda a estrutura orçamentária que há de se produzir na estrutura das universidades.
Ponto dois: fala-se muito aqui, meu caro Jorge
Viana, no ﬁm da autonomia. Esse projeto não interferirá de forma alguma. Isso não é uma colisão com a
autonomia universitária. Continuará tendo, inclusive,
cada universidade... Ainda que a gestão dessa em-
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presa seja centralizada, cada universidade continuará
tendo, inclusive, dentro da autonomia universitária, o
poder de decidir em que níveis e quais contratações
devem ser feitas para atender à demanda dessas universidades.
Terceiro e último ponto para o qual quero chamar
atenção: há uma prática hoje, sim, na Universidade Federal do Acre, na Universidade Federal de Brasília, na
Universidade Federal da Bahia, em todas as Universidades Federais do Brasil, de contratação do pessoal de
apoio. Na realidade, numa quarteirização. Em alguns
aspectos, as fundações de pesquisas das universidades foram utilizadas para promover contratação de
pessoal terceirizado. O que se faz agora é permitir a
contratação de pessoal terceirizado com outro aspecto, o aspecto do concurso e seleção, transformando
essas contratações em celetistas; dando, inclusive,
uma nova condição de trabalho a esses trabalhadores da área de apoio, portanto, desprecarizando uma
relação existente.
Sem contar, Srªs e Srs. Senadores, que essa medida provisória, além da questão universitária, adentra
um terreno importante, como levantou muito bem aqui
o Líder Humberto Costa. Atende a uma demanda hoje
urgente, prioritária e necessária para a população por
meio do atendimento da nossa rede ﬁlantrópica de
hospitais em todo o País.
Por isso somos pela aprovação dessa matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
Com a palavra o Senador...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – V.
Exª, quando eu estava na tribuna e que pedia que
ouvisse a Senadora Relatora sobre as questões que
eu gostaria de ter esclarecimento, V. Exª citou o Regimento, o art. 48 do Regimento. Eu quero levantar esta
questão de ordem porque o art. 48 do Regimento diz:
“Ao Presidente compete...” Lá no inciso...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – “Compete” – no inciso XXII – “convidar, se
necessário, o relator ou o Presidente da comissão a
explicar as conclusões de seu parecer.”
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
minha questão de ordem é exatamente nesse sentido. “Compete: convidar, se necessário, o relator ou o
Presidente da comissão a explicar as conclusões de
seu parecer”.
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V. Exª, de forma arbitrária, decidiu se era ou não
necessário falar naquele momento. Eu solicitei, usando o meu tempo regimental. Eu não ia usar além dos
meus dez minutos. Eu queria, dentro do meu tempo
regimental, ter as informações. E V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, a matéria está vencida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, eu estou fazendo uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A matéria está vencida. Ela responderá...
Conforme o Regimento...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª não me respondeu. V. Exª não me respondeu a
questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria está vencida.
O SR FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Como, vencida? V. Exª tem que me responder a questão de ordem. V. Exª tem que se...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu sei que V. Exª tem que encompridar para
a sessão acabar...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não tenho que encompridar nada, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu entendo perfeitamente.
Mas com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
Por favor, Senadora Lúcia Vânia, para o seu pronunciamento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não tenho que encompridar nada.
Então V. Exª reconhece que usou do poder de
Presidente para cercear as informações de que eu
necessitava.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu não neguei a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Negou.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Ela vai responder depois. E é do exercício da
Presidência.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas V. Exª poderia ter permitido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Onde está a Senadora?
Pois não, Senadora, por favor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª cassou a minha palavra?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora Lúcia, eu estou com a palavra, Senadora
Lúcia.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, eu sei qual é a intenção de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não tenho intenção nenhuma.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vai ser respondida no ﬁnal.
Vamos dar a palavra à Senadora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
V. Exª está raciocinando por mim. Mas não faça isso,
por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Srª
Presidente...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Senadora Lúcia, V. Exª vai cassar a minha palavra?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O tempo está correndo.
Senadora Lúcia Vânia, por favor, use a palavra.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) –
Pois não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora Lúcia, V. Exª é uma Senadora do PSDB,
brava, lutadora. Então, V. Exª não vai usar de um tempo que me é regimentalmente concedido para ter as
explicações...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não é.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...por uma questão de ordem que não me foi respondida
ainda. Então, eu gostaria que a Presidente me dissesse
por que ela decidiu, ao ﬁnal, não ouvir o Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O tempo está correndo, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
Senadora Lúcia Vânia ainda não começou a falar. Então, a Senadora Lúcia Vânia vai ter que ter seu tempo
retomado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O tempo já foi concedido. A Presidência deu a
palavra à Senadora Lúcia Vânia já faz um minuto. Ela
ainda tem nove minutos para concluir.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – E
cassou a palavra, então, do Senador Flexa Ribeiro.
É isso?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Eu peço a V. Exª que restitua o tempo à Senadora Lúcia Vânia.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente. Pela ordem. É rápido. É uma
questão de ordem rápida.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A palavra está com a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas
eu estou pedindo pela ordem, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não tem pela ordem, com a palavra dela.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Regimento me permite pedir pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A
palavra está com a oradora. V. Exª já...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
quero fazer uma consulta a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não cabe neste momento...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Senador Humberto, a palavra não está com a Senadora
Lúcia Vânia neste momento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
quero fazer uma consulta a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Ela
não iniciou o pronunciamento. Então, V. Exª está interferindo na condução dos trabalhos da Presidência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A
Senadora Lúcia Vânia certamente não impede...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O senhor vai questionar o Regimento?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, pode falar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
quero fazer a V. Exª uma indagação. Se haverá o cumprimento do acordo celebrado ontem de que todos os
oradores teriam...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Isso não é do Regimento, Senador. Isso não
está no Regimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...de
que todos os oradores teriam o direito a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
A oposição não está cumprindo o acordo de votar as
medidas provisórias...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa
é a consulta que eu faço a V. Exª, se V. Exª vai respeitar
o acordo e vai permitir que todos os oradores falem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – As
três. Foi este o acordo de ontem: votar as três medidas
provisórias. O senhor está protelando para não votar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Isso não é regimental. É um acordo de
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líderes. A palavra continua com a Senadora, que já
perdeu dois minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Srª Presidente, eu gostaria que V. Exª respondesse a
minha questão de ordem.
Eu só quero saber...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu não vou fazer...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu vou apresentar requerimento para suspender a
discussão e nós votarmos. Três oradores de cada lado.
Vou apresentar o requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Quais são os Senadores do lado de cá que vão apresentar o requerimento?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Trata-se de estabelecer a ditadura na condução dos trabalhos da Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito boa ideia, Senador Crivella. Pode apresentar. Três de cada lado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas V. Exª está induzindo o Senador Crivella. V. Exª
está induzindo o Senador Crivella a atender uma solicitação da Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Crivella tem independência.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
A Mesa não poderia abrir a ordem de inscrição para
discutir o mérito.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Lúcia Vânia, eu pegaria a palavra e
utilizaria, porque vão usar todo o seu tempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora, eu só quero saber se V. Exª poderia ou
não conceder à Relatora para responder às minhas
perguntas durante o meu tempo na tribuna ou não. Só
isso que quero saber. Só isso. Responda-me isso que
eu me dou por satisfeito.
Poderia ou não conceder à Senadora Gleisi que
me respondesse?
Só isso que eu quero saber.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª já ouviu três vezes. Eu não vou responder a quarta.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª não me respondeu nenhuma. V. Exª disse que ela
faria ao ﬁnal. Quero saber se poderia fazer naquele
momento. Só isso. Vou respeitar a decisão de V. Exª.
Poderia ou não?
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Flexa, V. Exª está sendo desrespeitoso com
a Presidente. Está passando dos limites.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Acho que é uma questão de machismo,
Lindbergh...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Lindbergh, não fale em desrespeito aqui porque V. Exª não é o melhor Senador para falar sobre
este assunto.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – A
oposição tem o direito de obstruir, mas respeito com a
Presidente. E tem uma oradora na tribuna. A oposição
tem o direito de obstruir, mas o mínimo de respeito à
Presidenta eu peço e pedimos aqui. Tudo isso o Senador Flexa sabe.
O Senador Flexa sabe que está passando dos
limites. O desrespeito é esse.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Qual é o desrespeito? Não existe nenhum desrespeito.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
O desrespeito é esse.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O desrespeito da falta de educação. Tem uma Presidente
dirigindo os trabalhos. Tem uma oradora na tribuna.
Vocês estão desmoralizando o Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone) – Nós estamos lutando pela democracia
brasileira. É isso que nós estamos fazendo aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia. Respeitem este Plenário, respeitem a Presidência da Casa.
A palavra está com a Senadora Lúcia Vânia, por
cinco minutos que é o que resta do tempo.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, está em discussão o mérito do Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2011, proveniente
da Medida Provisória nº 520, de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Em primeiro lugar, há muito se tem questionado
a criação de órgãos e estruturas vinculadas ao Poder
Executivo por meio de medida provisória. Muito embora reconheçamos que a iniciativa nesses casos seja
do Presidente da República, conforme assim dita a
Constituição, por outro lado, essa mesma Lei Maior
também determina que as medidas provisórias devem
ser editadas em casos excepcionais.
Reconhecemos a relevância da questão, mas
não podemos concordar com a urgência que se quer
atribuir. O Supremo Tribunal Federal há muito vem
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repelindo essas medidas provisórias de criação de
cargos e estruturas no âmbito do Governo Federal.
São matérias que podem perfeitamente ser tratadas
em projetos de lei com regime de urgência requerido
pelo Poder Executivo, como, aliás, faculta novamente
a Constituição.
Nesse ponto, somos da opinião de que o tema é
pertinente e mereceria um amplo debate nesta Casa
através de um projeto de lei. Todos nós sabemos da
situação caótica da saúde pública no Brasil. Advertimos, porém, para uma possível terceirização da gestão
nas universidades. Os hospitais-escola não podem ser
reduzidos a meros prestadores de serviços na área
de saúde, uma vez que deles não se pode dissociar o
vínculo com o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Nesse aspecto, a autonomia das universidades
não poderá sofrer gestão externa da nova empresa no
tocante ao cotidiano administrativo e acadêmico dos
hospitais universitários. Essa preocupação existe porque não tivemos a oportunidade de debater e explicitar
nossas preocupações.
Quero aqui, Srs. Senadores, chamar atenção
para a observação feita aqui pelo Senador Cristovam
Buarque. Cristovam Buarque é um educador que dedicou sua vida a estudar a educação pública neste
Brasil. Quando um Senador dessa envergadura sobe
à tribuna e se diz impossibilitado de votar um projeto como este, é preciso que esta Casa pare e pense.
Pense na responsabilidade que estamos assumindo
aqui hoje, pense que uma pessoa que dedicou sua
vida à educação tem centenas de perguntas aqui não
respondidas. Quando vi o Senador Cristovam assumir esta tribuna e dizer isso, senti que esta Casa está
impotente, que esta Casa não tem mais condições de
pensar e de argumentar.
Portanto, Srª Presidente, é com muita tristeza
que assistimos aqui hoje, nesta Casa, a um espetáculo
deprimente, um espetáculo que diminui esta Casa, um
espetáculo que não engrandece nosso País. Portanto,
somos contra esta medida provisória.
Quero aqui dizer também, fazendo das palavras
do Senador Cristovam minhas palavras, que é muito
difícil para nós que temos um compromisso com a educação aprovar um projeto como este, sem nenhuma
resposta para as indagações que estamos fazendo.
Vamos para casa com esta dúvida, vamos para casa
com esta responsabilidade.
Obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Srª Presidente.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requeiro, nos termos do art. 275, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, o encerramento da discussão do PLV 14, de 2011, tendo em vista
haver cumprido o que determina o referido dispositivo
regimental.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 643, DE 2011
Requeremos, nos termos do art. 275, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, o encerramento da discussão do PLV/14/2011, tendo em vista
haver-se cumprido o que determina o referido dispositivo regimental.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Humberto Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Temos o do Senador Crivella na Mesa, que
está prejudicado. Chegou o do Senador...
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 644, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 275 do RISF a limitação dos oradores inscritos para votação do PLV Nº
14, 2011. – Senador Marcelo Crivella.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem. Não vai encerrar, não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
vai encerrar, não!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não está em votação, não, senhora!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidenta Marta Suplicy, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – A palavra de V. Exª não vale nada?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Art.
270.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na
marra não vai levar, não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Artigo 14, inciso I. Artigo 14, inciso III.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidenta Marta, estou pedindo uma questão de ordem.
Senadora, tenho muito respeito por V. Exª. Estou pedindo uma questão de ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos votar.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Tem
requerimento nosso na Mesa. Estou pedindo uma
questão de ordem. Tenho muito respeito por V. Exª e
quero continuar mantendo esse respeito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Art. 14.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está em votação o requerimento.
Em votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
vai encerrar.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O
requerimento não pode ser votado, Excelência. Requerimento de conteúdo. Requerimento de conteúdo
na Mesa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – No
grito não vai, não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Não vai votar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Encerrada a discussão.
Em votação.
Vou ler, antes, os requerimentos em destaque.
Requerimento...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – A
ditadura já acabou!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requerimento...
Requerimento […] do Art. 1º... Projeto de Lei
14...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – A
senhora não pode colocar em votação.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senadora, o art. 270... Nós vamos anular esta sessão. Nós
vamos anular esta sessão, Senadora. Ou cumpre o
Regimento, o art. 270, ou vamos anular esta sessão.
V. Exª está impondo a ditadura da Maioria, não
respeita o Regimento. O art. 270 exige a discussão do
requerimento. V. Exª não pode aprovar o requerimento
sem discussão. Nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para anular esta sessão. Esta sessão é
ilegal. V. Exª atua como representante de uma ditadura
da Maioria no Congresso.
Art. 270, Senadora! O art. 270 exige a discussão
do requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Separado do art. 13...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO)
– A senhora tem de respeitar o Regimento, Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Cumpra o Regimento, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Separado do art. 14...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V.
Exª está fazendo um papel ridículo, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Precisa ver a assinatura deles.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – A
senhora violenta o Parlamento, Senadora Marta. A
senhora violenta o Congresso Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ... do Senador Flexa Ribeiro.
Senador... Art. 16...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
A senhora não pode passar por cima do Regimento.
Pedimos que leia o art. 270.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Separado do art. 37...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Presidente, vergonha! Vergonha!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ... do Senador Aécio Neves.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – A
senhora respeite este Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, pela ordem. Questão de ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Senadora. Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Separado da Emenda nº 7, artigo... Demóstenes Torres. Separado da Emenda nº 7, também, Senador Randolfe; separado da Emenda nº 22, Senador
Demóstenes. Separado da Emenda nº 22, Senadora
Marinor.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidenta, uma questão de ordem, Presidenta! Presidenta, V. Exª tem que suspender. Questão de ordem,
Presidenta!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Estou lendo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Questão de ordem!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nº 28, Senador Demóstenes. (Inaudível.) Separado da Emenda nº 28.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, ninguém está ouvindo o que V. Exª está falando!
V. Exª está faltando com respeito ao Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cyro Miranda. Separado da Emenda nº 37,
Senador Aloysio.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Questão de ordem, Presidenta!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Separado da Emenda nº 38, Demóstenes
Torres. Separado da Emenda nº 47, Senadora Lúcia
Vânia. Separado da Emenda nº 49, Alvaro Dias.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O que V. Exª está fazendo, Srª Presidente?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
que V. Exª está fazendo aí?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Separado da Emenda nº 51, Senador Mário
Couto.
São os seguintes os requerimentos de
destaque:
REQUERIMENTO Nº 645, DE 20110
(PLV Nº 14, DE 2011)
Requeiro, nos termos do art. 312 II do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação
em separado do art. 1º, constante do PLV nº 14, de
2011.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
REQUERIMENTO Nº 646, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 1º do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011.
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REQUERIMENTO Nº 647, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 13, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das sessões, em 1º de junho de 2011. – Senador Flexa Ribeiro.
REQUERIMENTO Nº 648, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 14, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.

REQUERIMENTO Nº 649, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a
votação em separado do artigo 16, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011.

REQUERIMENTO Nº 650, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda nº 7, oferecida a Medida Provisória nº
520, de 2010.
Justiﬁcação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 651, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 7 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Randolfe Rodrigues.
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REQUERIMENTO Nº 652, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda nº 22, oferecida a Medida Provisória
nº 520, de 2010.
Justiﬁcação
Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO N° 653, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda n° 22 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 201o.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO N° 654, DE 2011
Sr. Presidente,
Nos termos da letra b do art. 314 do Regimento
Interno requeiro destaque para votação em separado
da Emenda n° 28, oferecida à Medida Provisória n°
520, de 2010.
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Votação em Separado da Emenda nº 37 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 657, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 38 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 658, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 47 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senadora Lúcia Vânia.
REQUERIMENTO Nº 659, DE 2011

Será feita oralmente.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 49 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Alvaro Dias.

REQUERIMENTO Nº 655, de 2011

REQUERIMENTO Nº 660, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para
Votação em Separado da Emenda nº 28 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 51 ao Projeto de
Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2010. – Senador Mário Couto.

Justiﬁcação

REQUERIMENTO Nº 661, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 656, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 2º do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2010.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Alvaro Dias.
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REQUERIMENTO N° 662, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 668, DE 2011

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 3º do Projeto de Lei
de Conversão n° 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senadora Lucia Vânia.

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 9º do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senador
Aécio Neves.

REQUERIMENTO N° 663, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 669, DE 2011

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 4° do Projeto de Lei
de Conversão n° 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011.

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 10 do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Aécio Neves.

REQUERIMENTO N° 664, DE 2011

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 11 do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Randolfe Rodrigues.

REQUERIMENTO Nº 670, DE 2011

Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do artigo 5° do Projeto de Lei
de Conversão n° 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Demóstenes Torres.
REQUERIMENTO Nº 665, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do Artigo 6º do Projeto de Lei
de Converção nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, junho de 2011. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 666, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do Artigo 7º do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, junho de 2011. – Ataídes
de Oliveira.
REQUERIMENTO Nº 667, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado do Artigo 8º do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, junho de 2011. – Ataídes
de Oliveira.

REQUERIMENTO Nº 671, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a
votação em separado do artigo 12 do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 672, DE 2011
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para a
votação em separado do artigo 15 do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Flexa Ribeiro.
REQUERIMENTO Nº 673, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
a Votação em Separado do Artigo 17, do Projeto de
Conversão nº 14, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Ataídes Oliveira.
REQUERIMENTO Nº 674, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 2 ao Projeto de
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Lei de Conversão nº 14, proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011. – Senador Aécio Neves.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – A
senhora não pode passar por cima do Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
que é isso, Presidente? Questão de ordem! V. Exª não
está respeitando o Regimento!
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Presidenta, bota em discussão e vamos votar o requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requeiro, nos termos regimentais, a votação
em globo de todos os destaques oferecidos ao PLV
nº 14, de 2011.
Senadora Gleisi, Senador Francisco Dornelles.
Requeiro, nos termos regimentais, a votação em
globo de todos os destaques oferecidos ao PLV nº 14,
de 2011. Assinado pela Senadora Gleisi e pelo Senador Francisco Dornelles.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 675, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, a votação
em globo de todos os destaques, oferecidos ao
PLV/12/2011.
Sala das Sessões, 1º de junho de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, dos requerimentos em destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votação do projeto de lei de conversão que
tem preferência regimental.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PT – PE) – Para
encaminhar, Srª Presidente! A senhora respeite este
Plenário!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para encaminhar, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não vou encaminhar nada, não!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Quem é o próximo que vai encaminhar?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar a votação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Para encaminhar a votação, Senador Alvaro Dias.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PT – PE) – Para
encaminhar a votação, Cyro Miranda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Alvaro, depois Senador Aécio, depois
Senador Demóstenes, Senador Mário, Senador Jayme,
Senador Randolfe, Senadora Marinor.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mário Couto!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já pus.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Lúcia.
Para encaminhar, Senador Flexa primeiro. Cinco minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Que vergonha! É isso que
é o Brasil! Que vergonha!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não posso falar dessa forma, Senadora.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Que vergonha! Que vergonha! Brasil, que vergonha!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O senhor está com a palavra, Senador Flexa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – É uma vergonha! É isso mesmo, é
uma vergonha!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Que vergonha! Como vamos
voltar para casa?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – A Pátria tem de ser respeitada!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Isso não existe! É isso que
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é o Parlamento do Brasil! Não é possível! Esse é o
exemplo que vamos dar para o mundo? Esse é o Brasil! Este é o Senado!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – A senhora tumultuou a sessão!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Não é possível uma coisa
dessa! Esse é o Brasil!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Este é o Senado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
peço a V. Exª que peça silêncio ao Plenário, para que
eu possa usar a palavra, senão não posso falar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente Marta Suplicy, Presidente Marta Suplicy,
Senador Jayme Campos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu peço aos Senadores que façam silêncio,
para o Senador Flexa poder usar a palavra.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Senadora Marta, pela ordem. Senadora Marta, pela ordem.
Senadora Marta Suplicy, pela ordem. Senadora Marta
Suplicy, Senador Jayme Campos, de Mato Grosso.
Por favor, Senadora.
Se for para ser assim, vamos encerrar a sessão.
Está um vexame isto aqui! Passou-se do limite, aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Eu acho que V. Exª tem de respeitar o Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu estou respeitando, Senador.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sobretudo, se foram feitos requerimentos, eles têm de ser
discutidos. Têm de ser discutidos, é regimental.
Lamentavelmente, o que está acontecendo aqui
desmoraliza o Senado Federal. Nós não podemos
concordar, Senadora Marta, com a forma como os trabalhos de hoje estão sendo conduzidos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
me sinto envergonhado. Solicito a V. Exª...
Já estou na Casa há quatro anos e meio. Nunca
aconteceu isso. Eu solicito a V. Exª que, dentro da civilidade, respeitemos o Regimento Interno.
Nós tínhamos encaminhado, V. Exª permitiu que
houvesse inscrição para se discutir o mérito da matéria.
Eu me inscrevi, assim como o Senador Pedro Taques
e outros. Todavia, foi apresentado um requerimento,

473
Quinta-feira 2

20793

e, mesmo V. Exª cortando o direito de fazermos uso
da palavra, o requerimento tem de ser discutido, Senadora Marta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O senhor está usando o tempo do Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, o meu tempo, não, Presidenta!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – V.
Exª não pode...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vou conceder a palavra...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, não, não, não, não, não, não, não! Em hipótese
nenhuma!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esse tumulto é tudo o que V. Exªs estão
querendo fazer.
Eu já concedi a palavra ao senhor...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
mas ele levantou uma questão de ordem. V. Exª, que é
tão regimentalista, não cumpre o Regimento!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não é questão de ordem, não tem questão
de ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Como não tem questão de ordem?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Requerimento não é discutido, é votado. Ele
foi votado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Mas votado de que forma, Presidenta?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP.) – O tumulto está de acordo com o papel da
oposição.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O
papel do bloco do Governo, de V. Exª!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está acabando o seu tempo, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não está acabando meu tempo, não!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB –PA. Fora
do microfone.) – Pelo tumulto V. Exª é responsável,
Senadora Marta!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Três minutos.
Se o senhor deixar o seu companheiro de partido
falar, vamos escutá-lo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Posso usar da palavra?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Se o senhor deixar o seu companheiro de
partido falar, nós vamos escutá-lo.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora Marta!
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Foi a senhora que criou o tumulto. Foi
a senhora que rasgou o Regimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Posso usar da palavra? Posso usar da palavra?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É toda sua!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, toda minha não! Depende de V. Exª. V. Exª vai
me restituir o meu tempo, Senadora?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O senhor tem três minutos para usar da
palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero os cinco que o Regimento manda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Se o senhor ﬁcar discutindo, o seu tempo vai
acabar e o senhor não usar nadinha da sua palavra.
Então, é melhor usar da palavra enquanto há tempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
vou levantar uma questão de ordem. V. Exª, regimentalmente, tem de ouvir.
Eu pergunto a V. Exª, Senadora Marta: eu vou
descer da tribuna... Senadora Marta! Senadora Marta! Senadora Marta! Eu quero só uma informação da
Presidência: eu vou descer da tribuna... Eu vou descer
da tribuna, e V. Exª vai ter de me restituir o tempo. Eu
estou me dirigindo a V. Exª, V. Exª está conversando,
não ouve o que eu estou querendo perguntar.
Eu vou descer da tribuna, Senadora Marta, e vou
pedir, pelo art. 14, que V. Exª me dê os cinco minutos
regimentais, para que eu possa responder ao Senador
Lindbergh Farias. E aí V. Exª não pode dizer que não
está nas notas taquigráﬁcas porque o pronunciamento
do Senador Lindbergh está gravado e está nas notas
taquigráﬁcas.
Mas eu pergunto a V. Exª...
O art. 14, Senadora Marta... Por favor, Senadora
Marta, V. Exª é a Presidente de todos, não é a Presidente do Governo. Senadora Marta, eu quero perguntar
a V. Exª. O art. 14 diz:
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da
palavra:
I – (...)
II – (...)
III – na discussão de qualquer proposição
(art. 273), uma só vez, por dez minutos;
E:
Art. 211. Consistem as proposições
em:
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I – propostas de emenda à Constituição;
II – projetos;
III – requerimentos;
Senador Crivella, requerimentos. Está no Regimento.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Está no Regimento! Como a Senadora não quer...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Senadora Marta, pela ordem. Senadora Marta, pela
ordem.
Senadora Marta, Presidente, pela ordem!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Alvaro Dias, o senhor tem a palavra
por cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer um
apelo à Presidente da Mesa e aos Líderes para suspendermos a sessão por cinco minutos, para tentarmos
acalmar os ânimos e construir uma solução. Esta é
uma Casa de mulheres e homens maduros, experientes, representantes do Estado. Estamos nos deixando
levar pelo cansaço, pelo nervosismo, por um momento
talvez de excesso de responsabilidade pela importância das medidas provisórias.
Então, peço a V. Exª que suspenda a sessão por
cinco minutos para que possamos tentar construir uma
alternativa que termine a noite com uma votação neste
Senado da República, e não da forma como está.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não havendo objeção, está suspensa a sessão
por cinco minutos. São 23 horas e 39 minutos.
(A sessão é suspensa às 23 horas e 39
minutos; e é reaberta às 23 horas e 44 minutos,
sob a Presidência da Srª Marta Suplicy.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O tempo de interrupção se esgotou.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias. Senador
Alvaro Dias, para encaminhar, com o tempo de cinco
minutos. Esgotou o tempo pedido pelo Senador Jucá.
O senhor vai encaminhar por cinco minutos.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora Marta, eu queria uma questão de ordem, por favor,
antes de o Senador subir. A senhora pode me ouvir?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Questão de ordem mesmo?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É, uma
questão de ordem. Eu queria que V. Exª pudesse prorrogar esse tempo porque nós ﬁzemos uma proposta à
Bancada do Governo e nós estamos aguardando uma
resposta. Não está dependendo de nós essa resposta. É uma proposta para tentarmos salvar a segunda
medida provisória pelo menos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Marinor, a solicitação foi feita pelo
Senador Jucá, que não se manifestou. Esgotaram-se
os cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós
estamos aguardando, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A palavra é do Senador Alvaro Dias.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – A responsabilidade não vai ser nossa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a primeira palavra tem de ser dirigida aos brasileiros, pedindo a necessária desculpa pelo tumulto que aqui
se veriﬁcou.
Pedimos ao povo brasileiro perdão por esse triste espetáculo aqui patrocinado. Mas, a oposição não
poderia deixar de reagir a esta ação de imposição ditatorial de quem quer não parlamentar, não deliberar,
mas sim impor autoritariamente.
Quando, neste País, se buscou o reencontro com
a democracia, com uma Constituição que restabeleceu
dignidade às instituições públicas do País, porque estabeleceu normas democráticas para a sua organização, não se imaginava que pudéssemos chegar, numa
noite como esta, a um espetáculo de tentativa de se
impor decisões sem respeitar a minoria.
Impedir que Senadores da Minoria debatam a
matéria é agir ditatorialmente. Isso não faz bem à imagem desta instituição.
Srs. Senadores, existe acordos que são celebrados no Senado Federal e não são respeitados.
Desde ontem, a oposição procurou ser colaboracionista ao acenar com a possibilidade de aprovar a
medida provisória que viria logo após esta que estamos
discutindo. E, no dia de ontem, aquela tinha precedência a esta, porque havia disposição do PSDB, do DEM,
do PSOL de aprovar aquela medida provisória.
No entanto, esta que estamos discutindo, que é
uma das excrescências, que é uma afronta à autono-
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mia da universidade, que é uma reforma administrativa às avessas, que é, sobretudo, um golpe à Constituição do País, não pode ter a adesão, o apoio e o
voto da oposição nesta Casa. Não há como não agir
dessa forma.
E nós estamos esgotando todas as possibilidades de acordo com os governistas nesta Casa. Não
é de hoje que acordo aqui não é respeitado. Desde
o período anterior a este, o período legislativo anterior a este, acordo celebrado no Senado não é
respeitado pelo Governo na Câmara; acordo celebrado em comissão não é respeitado pelo Governo
no Plenário, como ocorre exatamente em relação à
emenda à Constituição apresentada pelo Presidente Sarney e relatada pelo Senador Aécio Neves. O
acordo foi celebrado na Comissão de Constituição
e Justiça e não está sendo respeitado no plenário
do Senado Federal.
Eu nunca vi um espetáculo deprimente como
este nem nos meus tempos de jovem, com 22 anos de
idade, na Câmara de Vereadores de Londrina. Precisei
percorrer todo esse itinerário para chegar ao Senado
da República e assistir a um espetáculo com ausência
de comando, com ausência de liderança, na condução
dos trabalhos desta Casa.
E a pergunta que faço: onde está o Presidente
José Sarney? Ele é o Presidente da Casa, ele quis
ser Presidente, ele teve o apoio do Governo, ele teve
o apoio...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Alvaro Dias, o tempo regimental
está encerrado.
Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a primeira constatação que acredito devemos todos fazer e a reﬂexão
que acredito eu devemos levar desta noite é de que
esta Casa é muito maior do que a soma de cada um
de nós.
Na vida pública e no Parlamento, os debates e os
embates têm de ser vistos como algo natural. O que
não se pode, o que não se deve é violentar aquilo que
rege a relação entre as partes nas Casas congressuais, que é o respeito ao Regimento. Era natural, e sabíamos todos que teríamos aqui hoje uma discussão
acalorada. As oposições vêm há muito buscando uma
nova regulamentação no rito que regulamenta a tramitação das medidas provisórias. Talvez, se tivéssemos
tido a iniciativa do Presidente Sarney e o acordo consagrado na Comissão de Justiça, já votado por este
Plenário, o Brasil não tivesse presenciado as cenas
que aqui hoje presenciou.
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Mas, muito diferente do que o ﬁm de um tempo,
acredito, Srª Presidente, que é o reinicio de outro. V.
Exª viveu aqui momentos tensos. Presidi, Presidente Marta Suplicy, a Câmara dos Deputados por dois
anos e lá vivi também momentos de tensão grande,
mas jamais – é a sugestão que ﬁca –, jamais, podemos abdicar do respeito ao Regimento dessa Casa,
sob o risco de abdicarmos da nossa própria tarefa de
legisladores.
O que buscou a oposição foi regiamente o cumprimento do Regimento. Teríamos, sim, conforme prevê, Srª Presidente, o art. 211, mesmo combinado com
o art. 310, o direito ao encaminhamento de votação,
inclusive o do requerimento aqui aprovado. Lamento
que isso não tenha sido feito. Mas acredito que todos
nós haveremos de nos lembrar desta noite de hoje
como algo que não deverá mais se repetir.
Mas ﬁca aqui uma palavra de um Parlamentar de oposição, de extremo respeito ao papel que
teve nesse processo o Líder do Governo, Senador
Romero Jucá, que ainda nos estertores dessa sessão buscou conosco um entendimento. E nós, da
oposição, assentimos com a responsabilidade de
votarmos por entendimento a Medida Provisória de
nº 521, somada ao compromisso da base do Governo de votar o acordo ﬁrmado na Comissão de
Constituição e Justiça, com o apoio de tantos Parlamentares, inclusive do Partido dos Trabalhadores,
como o Senador Lindbergh, na próxima terça-feira.
Um acordo que iria valorizar esta sessão porque
permitiria que iniciássemos já na próxima semana
um novo tempo nesta Casa.
Fica, portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores um
ensinamento: na violência, na truculência, no desrespeito às regras regimentais, perdemos todos nós.
É por isso, Srª Presidente, Srs. Senadores, que
saímos daqui hoje – acredito – não menores, talvez
maiores, sabendo que o rolo compressor não pode ser
o instrumento cotidiano das relações congressuais e
que uma maioria tão acachapante e tão vigorosa como
a que tem o Governo não pode signiﬁcar o rompimento das boas e cordiais relações que devem nortear as
ações do Parlamento.
Acredito piamente que iniciaremos na próxima
semana uma nova relação, se começarmos imediatamente pela votação do acordo que cria um novo rito de
tramitação para as medidas provisórias. É isso o que
clama não a oposição, não apenas setores da base.
Isso, Presidente Marta, é o que clama o País, que quer
voltar a ver o seu Senado, a sua Câmara alta respeitada por todos os brasileiros.
Para isso, é absolutamente fundamental que nós,
Senadores, nos façamos respeitar.
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Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Aécio Neves.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, acho que hoje mostramos ao Brasil toda uma
faceta negativa do Senado Federal, uma faceta da
pior espécie, mesclada de autoritarismo, mesclada de
desrespeito, mesclada, enﬁm, de tudo aquilo que uma
democracia não deve ter. Uma democracia deve ter
tolerância. Uma democracia deve respeitar a minoria.
E a minoria, vez por outra, tem o direito de ganhar, e
ganhar regimentalmente.
Não existem muitas coisas codiﬁcadas, mas essas
coisas que não estão ediﬁcadas têm de ser respeitas
em grande parte. Não existe aqui nada escrito de que
a medida provisória, ao chegar, tem que aguardar três
sessões de votação. Isso não existe, mas existe um
acordo nesta Casa, um precedente, desde a época em
que eu não era Senador. Isso foi feito, portanto, anteriormente a 2003. Mas cheguei aqui e, desde então,
se respeita essa máxima: pelo menos três sessões
de votação.
Por quê? Porque a Câmara, então, tem o direito
de ﬁcar com a medida provisória durante 117 dias, e
nós, com a medida provisória por três dias. Isso é o
mínimo.
E o Senador Romero Jucá, ontem, numa conversa conosco, com todos, aberta, referendada pela
Presidência da Casa, decidiu que ia respeitar a tradição. E nós dissemos: “Olha, nós vamos tentar de
todas as formas empurrar as medidas provisórias”.
Não pelo mérito. Até tem uma medida provisória
aqui que diz respeito ao reajuste, ou salário dos residentes em Medicina, que gostaríamos de ter votado. Até tentamos, no último momento, fazer essa
votação, mas para o Governo é o tudo ou nada; é
o tratoraço.
Agora, quero saber de todos os Srs. Senadores desta Casa: é isso que vamos fazer aqui o tempo
inteiro? No grito, perdendo a voz? Não se pode agir
arbitrariamente. Tenho certeza aqui, se formos para o
Conselho de Ética, muitos, muitos, para não dizer todos, poderemos não estar aqui, porque nós estamos
desrespeitando esse voto.
Eu disse, num momento de exaltação, mas é
verdade. Hoje foi um ato de vergonha, um ato que nós
não podemos repetir. Nós podemos ter divergências,
nós podemos ter posições contrárias, mas nós temos
de ter a responsabilidade de líderes, de levar até o
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ﬁm uma votação, sem que isso signiﬁque agressões
físicas e morais.
Se continuarmos nesse diapasão, o que vai acontecer na próxima votação?
Nós vamos voltar ao tempo aqui em que os Senadores compareciam armados a esta Casa? Nós vamos voltar ao tempo aqui em que, em vez de ideias,
nós vamos esgrimir armas? Nós vamos nos digladiar,
nos tapas? É isso que nós queremos?
Eu acho que todo Senador, hoje, aqui se sente
um pouco envergonhado do que está acontecendo.
Não se pode votar dessa forma. No mínimo, nós
tínhamos o direito ao encaminhamento, no mínimo,
ainda que desrespeitando o acordo que não está codiﬁcado, não está escrito. Mas tem muita coisa que
basta vergonha na cara para que nós pudéssemos
chegar lá.
Nós sabíamos, nós sabíamos que, se perdêssemos o requerimento, nós tínhamos o direito de fazer
o encaminhamento, por cinco minutos cada Senador.
Iria cair a sessão do mesmo jeito. Mas nós não queríamos a violência, nós não queríamos a truculência e
não queremos, daqui para adiante, de agora em diante, que isso aconteça.
Nós queremos o respeito; nós queremos sentar.
Nós sabemos que quase sempre nós vamos perder. Mas nós queremos perder dentro da democracia,
com a dignidade, não no grito, não na violência, não
na truculência.
Peço a todos ponderação a partir de agora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Demóstenes Torres, falta menos de
um minuto para a nossa sessão encerrar.
Foi aprovado o PLV nº 13, proveniente da Medida
Provisória nº 517.
As duas outras medidas caem à meia-noite. Então, acabaram de cair as duas outras medidas provisórias.
São as seguintes as matérias que perderam a eﬁcácia:
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ﬁcação de Representação de Gabinete e da
Gratiﬁcação Temporária para os servidores ou
empregados requisitados pela Advocacia-Geral
da União (proveniente da Medida Provisória
nº 521, de 2010).
Item 3:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH; altera a Lei nº 12.101,
de 27 de novembro de 2009; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 520, de 2010).
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 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.
5

Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que altera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre as atividades do médicoresidente, e 10.480, de 2 de julho de 2002,
prorrogando o prazo de pagamento da Grati-

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
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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.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias
pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Aécio Neves, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador José Pimentel.
8
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 548, de 2011, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2011, além
da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos (indicadores de
produtividade).
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9
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 549, de 2011, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (indicadores
de produtividade).
10
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 569, de 2011, do Senador Álvaro Dias,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 565 e 641, de 2007, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 276 e 345,
de 2007, que já se encontram apensados, por
regularem matérias correlatas (operações de
crédito consignado).
11
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
12
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
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REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 581, de 2011, do Senador Delcídio do
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 495, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (sódio em produtos alimentícios).
14
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 586, de 2011, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 127, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (seguro-desemprego).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI 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,
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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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.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
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.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário
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o Senador José Sarney, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias
pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Aécio Neves, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador José Pimentel.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 632, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 632, de 2010 (nº
2.128/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista do Vietnã, celebrado em
Hanói, no dia 10 de julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 352, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 635, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 635, de 2010 (nº
2.402/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial Agropecuário nº
3, que protocoliza o Acordo de Constituição
do Comitê Veterinário Permanente do Cone
Sul ao amparo do Tratado de Montevidéu de
1980, assinado entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do
Brasil, da República do Paraguai, da República
Oriental do Uruguai, da República da Bolívia
e da República do Chile, em Montevidéu, em
8 de agosto de 2006.
Parecer favorável, sob nº 353, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2011 (nº

Junho de 2011

568/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transferência
de Pessoas Condenadas dos Estados Partes
do Mercosul com a República da Bolívia e a
República do Chile, assinado na cidade de Belo
Horizonte, em 16 de dezembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 354, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 2011 (nº
2.827/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Bilateral sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Estado
de Israel, celebrado em Brasília, no dia 22 de
julho de 2009.
Parecer favorável, sob nº 355, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Paulo
Bauer.
9
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 548, de 2011, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2011, além
da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos (indicadores de
produtividade).
10
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 549, de 2011, do Senador Antonio Carlos
Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (indicadores
de produtividade).
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REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 580, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 569, de 2011, do Senador Alvaro Dias,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 565 e 641, de 2007, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 276 e 345,
de 2007, que já se encontram apensados, por
regularem matérias correlatas (operações de
crédito consignado).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 580, de 2011, da Senadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 152, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (exame de proﬁciência para registro
proﬁssional).

12
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
13
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
14
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 579, de 2011, da Senadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 322, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (regulameta proﬁssão de DJ).

16
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 581, de 2011, do Senador Delcídio do
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 495, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (sódio em produtos alimentícios).
17
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 586, de 2011, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 127, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (seguro-desemprego).
18
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 603, de 2011, do Senador Valdir Raupp,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2006,
de sua autoria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à zero hora.)
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