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que acrescenta dispositivos à Lei nº 11.350, de 5
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agosto de 2011, destinado a homenagear a Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica, criada
em 19 de agosto de 1969, em comemoração aos
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Encanto FM, pelo transcurso de 22 anos de sua
fundação, que ocorrerá em 6 de julho de 2011.
Senadora Ana Amélia. .......................................
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Requerimento nº 817, de 2011, que solicita
seja encaminhado voto de congratulações à Rádio Viva FM, pelo transcurso dos 21 anos de sua
fundação, que ocorreu em 2 de julho de 2011.
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2011. Senadora Ana Amélia. ................................
Requerimento nº 824, de 2011, que solicita
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Ata da 114ª Sessão, Especial, em 5 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 28 minutos e encerra-se às 12 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia da Independência da Bahia, nos termos do
Requerimento nº 163, de 2011, da Senadora Lídice
da Mata e outros Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa a Senadora Lídice da Mata, o Senador Walter Pinheiro e o Senador
João Durval, que constituem a bancada baiana nesta
Casa; o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Exmº
Sr. Ministro José de Castro Meira; o Diretor-Geral da
Fundação Pedro Calmon.
Composta a Mesa, convido todos os presentes
para acompanharmos o Hino Nacional brasileiro, interpretado pela cantora Márcia Short.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Convido todos para continuarem de pé, para
ouvirmos o hino oﬁcial da Bahia, Hino ao 02 de Julho,
que também será cantado pela cantora Márcia Short,
acompanhada do músico Clodoaldo Lima.
(Procede-se à execução do Hino Oﬁcial
do Estado Bahia.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero convidar também para participar da
Mesa o Exmº Sr. Ministro Afonso Florence, que está
presente nesta solenidade.
Concedo a palavra ao Senador João Durval.
Por cessão da Senadora Lídice da Mata, falará em
primeiro lugar.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente do Senado Senador José Sarney; demais
membros que compõem a Mesa; pela amizade, eu
gostaria de saudar o nosso Ministro Afonso Florence;
senhores e senhoras, o 02 de julho é uma data muito
importante para a Bahia. E deveria ser também para
todo o Brasil.

Poucas pessoas fora da Bahia, por uma falha
de informação histórica, sabem que ela representa
a verdadeira independência do Brasil e não somente
independência da Bahia, minha cara Lídice da Mata,
minha colega aqui no Senado.
O grito de D. Pedro I, às margens do Ipiranga, em
São Paulo, não garantia plena liberdade sobre o território brasileiro. Entre os dois fatos há uma guerra na
Bahia, com muitas batalhas nas quais, em vários pontos
da terra baiana, vencemos os soldados portugueses.
Desde o dia 02 de Julho de 1823, quando a Bahia
ﬁcou livre da subordinação política e administrativa de
Portugal (e isso ocorre bem depois do 7 de setembro
de 1822) e até hoje o povo e tão somente o povo comemora o feito e faz a festa. O poder público, em todas
as suas hierarquias, adere, participa como convidado
e se integra no espírito das festividades.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador João Durval, peço desculpas por
interrompê-lo para convidar o Governador da Bahia
que se encontra presente neste recinto, o Dr. Jaques
Wagner. (Palmas.)
V. Exª pode continuar o seu pronunciamento.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Já
cumprimentei, mas quero saudar o nosso Governador
da Bahia Jaques Wagner, aqui presente.
Lembremos um pouco a história dessa data que
hoje vê transcorrer o centésimo octogésimo oitavo
(188º) aniversário. É o dia em que, na alma de todos
os baianos, o sol brilha mais, como se fosse no dia
da Criação.
Nasce o sol a 02 de Julho.
Brilha mais que no primeiro.
É sinal que neste dia,
Até o sol é brasileiro.
É que, a partir daquela data – 02 de Julho de
1823 – todos os brasileiros dizem, cantando, o seu
próprio destino de povo livre.
Nunca mais o despotismo
Regerá nossas ações.
Com tiranos não combinam
Brasileiros corações.
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O hino era a comemoração da vitória, da vitória
que, hoje, como todos os anos, festejamos.
Mas tudo começa muitos anos antes.
Desde o século XVIII, os baianos não aceitam
o despotismo, a subordinação, ser caudatários do
processo colonizador da metrópole. Tudo vem desde
o movimento que a História identiﬁca como “Revolução dos Alfaiates”, quando quatro humildes homens
do povo pagaram, na forca, querer a liberdade da sua
terra: Manoel Faustino dos Santos Lira, João de Deus
do Nascimento, Lucas Dantas do Amorim Torres e
Luiz Gonzaga das Virgens. Pendurados nas cordas
na Praça da Piedade e tendo, logo após, os corpos
esquartejados, são os pioneiros do martírio, e que não
podem ser esquecidos.
Veio o 7 de setembro. Festas e aclamações principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Bahia,
não. Na Bahia, onde a economia gerada pela produção do açúcar mantinha a cobiça econômica, a ordem
portuguesa era resistir. E, para cumpri-la, ali estava o
General Inácio Luiz Madeira de Melo.
Os libertários da Bahia tiveram, contratados por
Pedro I, o serviço mercenário e competente do General Pedro Labatut. O desempenho dos baianos na
luta pode ser visto no que foi a decisiva e vitoriosa
Batalha de Pirajá.
Já no passado, as mulheres emprestaram sua
colaboração, participando da luta contra os portugueses, destacando-se sóror Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa.
Mártir da luta pela independência, sóror Joana
Angélica abrindo os braços, num gesto comovente,
tenta impedir que os portugueses entrem no Convento da Lapa. Foi assassinada a golpes de baioneta no
portão da casa de Deus.
Outra heroína de guerra foi Maria Quitéria, que
se disfarçou de homem e consegui se incorporar no
batalhão de Voluntários do Príncipe, conhecidos como
Periquitos, porque tinham os punhos e as golas das
suas fardas verdes. A história destaca a valentia do
soldado Medeiros, como era chamada Maria Quitéria
de Jesus Medeiros.
Assim como Maria Quitéria, Maria Felipa de Oliveira também participou, liderando a resistência popular
à invasão da Ilha de Itaparica. A história diz que Maria
Felipa era uma nega forte, simpática e tinha um amor
muito grande pelo Brasil, já que ela tinha vindo do Sudão e aqui encontrou sua verdadeira pátria, liderando
um grupo de 40 mulheres, ela simplesmente destruiu
42 embarcações portuguesas que estavam aqui nas
costas de Itaparica. Uma bela heroína!
Na vitoriosa da Batalha de Pirajá, vale recordar
a entrada dos Encourados do Pedrão, um grande nú-

JULHO 2011

Julho de 2011

mero de voluntários do Recôncavo, vaqueiros, que se
incorporaram com roupas de couro, montados em seus
cavalos e empunhando facões, gritando “Liberdade”.
Vários historiadores narram um fato acontecido
na Batalha de Pirajá que ajudou signiﬁcativamente na
vitória baiana. O Major Barros Falcão, no comando dos
brasileiros, temendo ﬁcar sitiado –– e a História conta
que em determinado momento só existiam 1.500 soldados brasileiros contra 3.000 soldados portugueses
–, pela inferioridade de homens, mandou o corneteiro Lopes tocar a retirada, mas ele fez o oposto: deu
toque primeiro de avançar cavalaria e, em seguida,
de degolar. Os inimigos, acreditando na chegada de
reforços, bateram em retirada, e os brasileiros saíram
vitoriosos da luta.
O importante é que esses portugueses, cerca de
3.000, saíram de Pirajá e foram direto para os barcos,
que estavam na costa da Bahia. Tomaram cerca de
33 navios portugueses e voltaram para a sua pátria.
Embora com a declaração de independência desde 1822, o Brasil ainda precisava se livrar das tropas
portuguesas, que insistiam em continuar em algumas
províncias, entre elas Piauí, Ceará e Maranhão.
Quem melhor do que o grande poeta baiano Castro Alves falou sobre a pugna imensa que se travou nos
cerros da Bahia? Entre outros trechos do poema épico
Ode a 02 de Julho, destaco os seguintes:
Não! Não eram dois povos os que abalavam
Naquele instante o solo ensanguentado...
Era o porvir – em frente do passado,
A liberdade – em frente à escravidão.
Era a luta das águias – e do abutre,
A revolta do pulso – contra os ferros,
O pugilato da razão – com os erros,
O duelo da treva – e do clarão!...
E o poeta Castro Alves exalta a liberdade que a
coragem dos baianos proporcionou ao povo brasileiro.
Lá do campo deserto da batalha
Uma voz se elevou clara e divina.
Eras tu – liberdade peregrina!
Esposa do porvir – noiva do Sol!...
Hoje, 188 anos depois dessa data histórica, o 02
de Julho ainda é lembrado e comemorado com cortejos cívicos, desﬁle de carros emblemáticos, queima de
fogos, hasteamento de bandeiras e execução do Hino
Nacional e do Hino ao 02 de Julho, acendimento da
pira do fogo simbólico, apresentações de orquestras,
exposições culturais diversas e manifestações populares, tudo isso marcado pela imagem da alegoria do
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“Caboclo”, que representa a luta duradoura, ligada às
aspirações de um povo.
Todos os anos, a Bahia se enfeita e festeja, com
civismo e tradição, o 02 de Julho, marco ﬁnal da independência do Brasil. A festa cívica é marcada principalmente pelas manifestações culturais próprias da
Bahia, com todos os seus ritmos, danças e declarações de louvor e fé.
Na memória do povo baiano, tal data não se apaga; ao contrário, perpetua-se. Resta-nos a certeza e
a esperança de contribuir, com esta sessão solene,
para registrar o marco histórico de nosso passado e
permitir, a cada dia, que mais brasileiros conheçam,
entendam e aprendam sobre o que representou o 02
de Julho para a Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata,
subscritora do requerimento para esta sessão.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente do Senado Federal, Excelentíssimo
Senador José Sarney, quero, de pronto, agradecer a
gentileza de abrir esta sessão, atendendo ao pleito
nosso e do Senador Walter Pinheiro. Aliás, eu sei da
sua admiração, Governador Jaques Wagner, à data,
ao 02 de Julho. O Senador Sarney, na semana passada, quando me encontrou, declamou, rapidamente,
a primeira estrofe da Ode ao Dois de Julho, de Castro
Alves, conhecedor que é desse grande poeta, orgulho
da Bahia e dos brasileiros.
Exmº Sr. Governador da Bahia, Jaques Wagner,
V. Exª nos alegra, à nossa bancada, enormemente,
com sua presença aqui nesta data. Coincidência. Esta
sessão seria realizada no dia de ontem. Lamentavelmente, pela morte do Senador Itamar Franco, nós tivemos de transferi-la, mas isso fez com que também,
por outro lado, tivéssemos a presença do Governador
Jaques Wagner neste dia; Exmo. Sr. Afonso Florence,
Ministro do Desenvolvimento Agrário, baiano; Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Exmº Sr. José de
Castro Meira, que muito nos alegra com sua presença;
meu querido, inspirador, sempre inspirador, Professor
Ubiratan Castro de Araújo, Diretor-Geral da Fundação
Pedro Calmon; meus companheiros de bancada, Senadores João Durval Carneiro e Walter Pinheiro; meus
digníssimos e queridos companheiros aqui presentes
nesta sessão.
Quero saudar também o Ministro Mário Negromonte, a quem vejo neste momento e que nos honra
muito com sua presença; Deputados Federais pela
Bahia, Deputada Alice Portugal, Deputado Geraldo
Simões, Deputado Márcio Marinho, Deputado Luiz
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Argôlo; meus companheiros de luta, representando
essa história heróica do povo baiano.
Vejo aqui dois dos mais importantes representantes da resistência negra da Bahia, João Jorge, Presidente do Olodum; e Vovô, Presidente do Ilê; Zulu, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares; Deputado
Federal Daniel Almeida; Saul Quadros, Presidente da
Ordem dos Advogados da Bahia; representando a Câmara de Vereadores da Bahia, meu querido Vereador
Moisés; o agradecimento a Márcia Short e a Clodoaldo, que aqui cantaram o Hino ao 02 de Julho; meu
amigo, querido companheiro desde 82, vereadores de
Salvador, que continuamos a vida inteira, Fernando
Schimitt, Secretário para Assuntos Internacionais do
Estado da Bahia; demais representantes, Cláudio representando o pequeno empresariado baiano, a Odebrecht; Deputado Antônio Brito lá atrás; Nei Bandeira,
representando também o empresariado baiano, a TV
Aratu; e tantos outros companheiros – não vou nominar todos, senão perco aqui...; Deputado Federal José
Carlos Araújo; também a suplente do Senador Pinheiro, nossa querida amiga Silvia; ex-Prefeito da cidade
de Lauro de Freitas, Roberto Muniz, atual Secretário
do Ministério das Cidades, vou iniciar meu discurso,
senão passarei o tempo todo saudando esses baianos
ilustres e companheiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Governador Jaques Wagner e todas as demais autoridades,
tive a iniciativa de propor esta sessão solene subscrita
por toda nossa bancada, para que o Senado pudesse
ter a oportunidade de reverenciar a participação da
Bahia no 02 de Julho, seguramente um dos episódios
mais importantes e decisivos na luta que se travou
para libertar o País do domínio português. Embora
considerado um episódio decisivo na conquista da Independência, a data ainda é bastante desconhecida
de muitos brasileiros.
A cada 02 de julho, o povo da Bahia reaﬁrma
suas homenagens à bravura de nossos antepassados na conquista da Independência nacional no século XIX. É a grande festa patriótica, em que a Bahia
celebra o Brasil.
Ao relembrar a vitória na Guerra da Independência, o povo da Bahia reaﬁrma nossos compromissos
com a soberania brasileira, com a indissolúvel unidade
do Brasil e com a democracia como único sistema político que nos interessa. Esse tripé consolida o Brasil
como uma grande Nação, respeitada em todo o mundo, e isso se deve ao heroísmo de todos os brasileiros
que lutaram na Bahia contra a ocupação da tropa das
Cortes de Lisboa em 1822/1823.
A separação do Brasil da antiga metrópole portuguesa deu os seus primeiros passos com a trans-
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migração da família real portuguesa em 1808, fugida
da invasão de Portugal pelas tropas francesas. Muitas
foram as transformações políticas e econômicas daí advindas. De colônia o Brasil passou a capital do Império
Português. Conquistou-se a liberdade econômica com
a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em
1808 e conquistou-se a autonomia administrativa, com
a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Estava
nascendo um novo e grande País irmanado a Portugal.
O fato disparador de um antagonismo entre brasileiros e europeus e a conseqüente separação entre
os dois reinos foi a eclosão entre 1820, na cidade do
Porto, de uma Revolução Liberal Constitucionalista,
que pretendia regenerar Portugal de 18 anos de padecimentos com a ocupação francesa, com as guerras
peninsulares e com a tutela exercida pelo aliado inglês.
Para tanto, os revolucionários exigiam o retorno de D.
João VI e da Corte Imperial para Europa, bem como
a implantação de um regime monárquico constitucional, que tirava todos os poderes do rei, transferindo-os
para as Cortes de Lisboa, uma espécie de parlamento
constituinte.
Em fevereiro de 1821, na cidade de Salvador,
levantaram-se os liberais brasileiros em apoio à Revolução do Porto, acreditando que o ﬁm do absolutismo
real atenderia aos anseios de portugueses e brasileiros. Nos meses seguintes, foram eleitos deputados
em todas as câmaras para representar os interesses
brasileiros nas Cortes. Ao chegarem a Portugal, esses
deputados compreenderam a feição conservadora da
Revolução do Porto, que, entre outras medidas, pretendia recolonizar o Brasil.
Diante das insatisfações dos brasileiros frente
ao projeto recolonizador em curso na metrópole, começaram os conﬂitos entre os partidários da causa
do Brasil e os defensores da causa portuguesa. Os
oﬁciais militares civis baianos desaﬁaram ou passaram a desaﬁar a Junta Provisória da Bahia, dominada
pelos portugueses.
Essas manifestações de insatisfação exigiam o
ﬁm da Junta Provisória e maior autonomia da Câmara
de Salvador.
A resposta das Cortes Portuguesas foi o uso da
força militar para sufocar o movimento pela Independência do Brasil. Para isso foi enviada para a Bahia a
Legião Constitucional Portuguesa, uma tropa de 4.500
europeus, comandada por um oﬁcial português nacionalista radical, o General Luis Inácio Madeira de Mello.
Essa tropa tudo fez para:
– desmoralizar a representação política brasileira;
– hostilizar e humilhar as tropas brasileiras, forçando a dissolução desses batalhões e sua substituição por tropas portuguesas;
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– ocupar Salvador, dominar toda a capitania da
Bahia de modo a hostilizar o regente do Reino Unido
do Brasil, o príncipe D. Pedro, e impedir a unidade de
um novo país independente.
Estava desencadeado o processo do que seria
a chamada recolonização do Brasil.
Os baianos disseram não!
Os primeiros combates se deram na cidade do
Salvador, em 19 e 20 de fevereiro de 1822. As tropas do
Madeira destroçaram as tropas brasileiras, cujos sobreviventes refugiaram-se nas vilas do Recôncavo Baiano.
Não é à toa que temos aqui a prefeita de Governador
Mangabeira, uma das cidades revoltosas do Recôncavo Baiano. Estava instaurada a ditadura das Cortes
na Bahia. Em poucos dias, eles demonstrariam em
Salvador a extensão de seu projeto de recolonização:
– Fim da liberdade econômica com a revogação
na prática da abertura dos portos ao comércio internacional;
– Agressão sistemática das elites proprietárias
de terras e de escravos, desalojando-os das representações políticas, forçando a sua migração para o Recôncavo e tratando-os todos como mestiços inferiores,
ou seja, “cabras”. Assim cantava a malta portuguesa:
Negro, três vezes negro,
Catinga de bode macho,
Vê se o seu beiço de cima
Não é menor do que o de baixo!
– Exclusão dos empregos públicos, principalmente da função militar, dos brasileiros pobres, mestiços
e negros livres, para dar lugar aos desempregados
portugueses brancos e europeus;
– Eliminação sumária por fuzilamento de todos
os negros escravos que se rebelaram contra a escravidão. Assim o ﬁzeram em Itaparica.
Esse era o modelo que pretendiam implantar em
todo o Brasil: rebaixar todos os segmentos da sociedade brasileira para abrir espaço para uma nova elite
de dirigentes e proprietários composta por portugueses europeus, brancos, arruinados em Portugal pelas
guerras napoleônicas.
O povo da Bahia disse não!
Aproximaram-se os interesses de todas as classes e, pela primeira vez, formou-se uma grande frente
política em torno do projeto da Independência do Brasil.
Em 14 de junho, Miguel Calmon Du Pin e Almeida
traz à Bahia o novo projeto de novo estado nacional
Independente, resultado da concertação dos Deputados brasileiros nas Cortes e sancionado pelo Príncipe
Regente Pedro de Alcântara.
No dia 25 de junho de 1822, o povo e a Câmara
da cidade heroica da Vila do Porto de Nossa Senho-
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ra da Cachoeira reúnem-se para aclamar o Príncipe
Pedro e aﬁrmar a sua lealdade ao governo do Reino
Unido do Brasil, sediado no Rio, e sua ruptura total
com as Cortes de Lisboa e seu regime tirânico da cidade de Salvador, apesar do bombardeio da cidade
por uma canhoneira portuguesa. O meu orgulho de
ser cachoeirana.
O signiﬁcado da sublevação do povo e da Câmara de Cachoeira foi de importância capital para a
preservação da representação municipal baiana e a
construção de um novo governo brasileiro independente, representativo e capaz de conduzir a nossa independência. Do 25 de junho, na Bahia, em Cachoeira,
saiu o primeiro governo brasileiro independente, três
meses antes de 7 de setembro. Por isso, o 25 de junho
é uma data nacional brasileira. Entrarei com um projeto
para que o Senado e o Congresso Nacional possam
fazer esse reconhecimento. Deve ser reconhecida pelo
Governo brasileiro. (Palmas.)
O heroico governo da Cachoeira, antes mesmo
da proclamação de Pedro de Alcântara como Imperador do Brasil, organizou o cerco a Salvador ocupada,
fortiﬁcou todas as ilhas da baía de Todos os Santos,
lançou o embrião do Exército e da Marinha do Brasil.
Para a formação do Estado Nacional Brasileiro, o governo da nossa querida e pequena Cachoeira foi pioneiro e desbravador.
Com o advento da Proclamação da Independência, no dia 7 de setembro de 1822, a causa brasileira
ganhou outro alento. O novo governo imperial brasileiro
contratou o General Pedro Labatut, ex-oﬁcial do exército
de Napoleão, exilado e subordinado de Simon Bolívar
na América espanhola, como comandante de um novo
exército, dito paciﬁcador, que deveria se constituir na
Bahia, para vencer a tropa das cortes de Lisboa. Trouxe
armas, dinheiro, uma ordem de expulsão de Madeira
de Mello. Trouxe também a experiência abolicionista
de Bolívar. Lançou proclamação para todos os escravos, prometendo liberdade para quem se alistasse no
Exército Paciﬁcador.
Isso provocou uma adesão maciça dos negros, a
ponto de provocar várias revoltas e fugas para entrar
no Exército. Outra ordem de adesão importante foi a
inclusão de muitos milhares de voluntários vindos de
todos os sertões da Bahia, a exemplo dos Encourados de Pedrão e da adesão da população em geral,
destacada com a participação das mulheres aqui reverenciadas pelo Senador João Durval: a nossa heroína
maior cachoeirana Maria Quitéria de Jesus, Maria Felipa e tantas outras, da destacada atuação da nossa
enfermeira Ana Nery, do gesto heróico da soror Joana Angélica, impedindo a evasão lá em Salvador com
sua própria vida.
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O Exército Paciﬁcador duplicou com a chegada
do valoroso Batalhão Pernambucano comandado pelo
Tenente-Coronel Barros Falcão, do eﬁciente Batalhão do
Imperador do Rio de janeiro comandado pelo Tenente-Coronel José Alves de Lima e Silva e posteriormente
do Batalhão de Minas, que trouxe consigo os voluntários
de Caitité e Rio de Contas. Muitos foram também os
voluntários vindos da Paraíba, de Alagoas e de Sergipe. Este foi o Exército que sitiou as tropas de Madeira
de Mello, venceu as principais batalhas de Cabrito e
Pirajá e venceu a guerra de independência da Bahia.
O Governo Provisório de Cachoeira, ﬁel ao Império do Brasil, organizou às suas expensas uma ﬂotilha
de canhoneiras e saveiros artilhados, que combateram
com sucessivas vitórias a marinha portuguesa dentro
da Baía de Todos os Santos. O sucesso da guerrilha
naval impediu o acesso dos portugueses às ricas terras de Nazaré, dita das farinhas, grande produtora de
alimentos, e impediu a ocupação da estratégica ilha
de Itaparica. Esta ﬂotilha foi comandada pelo lendário
marinheiro João das Botas.
Em março de 1823, o Governo do Rio de Janeiro faz outro importante investimento. Trouxe do Chile
outro exilado europeu, o Lord Thomas Crochane, que
comandou a primeira frota de guerra imperial. Ele instalou a sua frota no Morro de São Paulo, bloqueando
a entrada da Baía e o porto de Salvador.
Sem saída, por terra e por mar, Madeira e sua
tropa trataram de fugir na noite do dia 02 de julho, deixando a cidade livre para a entrada dos libertadores
brasileiros.
O legado de 02 de Julho constitui a própria cidadania dos baianos. Até hoje sabemos que a luta dos
baianos, irmanados com todos os brasileiros, consolidou a Independência do Brasil, assegurando a nossa
unidade nacional e integridade territorial. Sabemos
também que a pauta que o 02 de julho trouxe consigo, representativa dos anseios dos vários segmentos
sociais que participaram da guerra, foi largamente
desrespeitada pelo Império do Brasil.
A abolição da escravidão foi apresentada por José
Bonifácio à Assembleia Nacional Constituinte e, depois,
simplesmente esquecida após sua dissolução por Pedro
I. A igualdade racial, reivindicada pelos negros livres,
na forma como foi proposta pelos revolucionários da
Bahia de 1798, foi igualmente esquecida. A reforma
agrária, reivindicada pelos sertanejos agricultores, também foi esquecida. E, em 1850, o Império fez valer a
lei do latifúndio, por meio da famigerada Lei de Terras.
O povo ganhou no dia 02 de julho, mas não levou no dia 3 de julho. Por isso, desde 1824, a cada
festejo do 02 de Julho, o povo celebra a vitória, mas
também reaﬁrma suas reivindicações não atendidas.
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Assim, a festa patriótica sempre teve o seu lado de
protesto popular e cobrança do Estado democrático
pelo qual lutou!
Essa data, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, companheiros e amigos, sempre teve, a
partir da luta, um signiﬁcado muito forte para os baianos.
Mesmo no período do regime militar, quando o desﬁle
ganhou um caráter muito formal, o povo não deixou
de participar. A partir de 1978, com o lançamento da
anticandidatura ao Senado do Prof. Rômulo Almeida,
o MDB – e muitos dos que estão aqui neste plenário
–, o MDB autêntico se incorporou ao desﬁle, marcando a participação dos partidos de oposição àquele
regime ao cortejo, aproveitando-se claramente desse
belo hino, que diz: “Nunca mais o despotismo regerá
nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros
corações.” Esse grito de guerra, entoado pela oposição na Bahia, acontecia sob forte repressão das forças
conservadoras que a governavam.
Essa situação somente se modiﬁcou com a eleição do Governador Waldir Pires e hoje de Jaques
Wagner. Todos os partidos e todos os movimentos
participam de forma democrática do desﬁle cívico que
percorre as mesmas ruas por onde passaram aqueles bravos baianos que expulsaram deﬁnitivamente os
portugueses do País.
O Governador Jaques Wagner, ainda valorizando
e reconhecendo a relevância da data, do 25 de junho,
de maneira generosa, enviou à Assembléia Legislativa projeto que já estava dormitando por lá há alguns
anos, de minha autoria, e que ele refez, transferindo
simbolicamente a capital do Estado para a cidade heroica de Cachoeira, todo dia 25 de junho, o que faz
justiça à participação do povo do Recôncavo Baiano
nas lutas pela independência.
Dar a essa data a devida importância, resgatar
a história da luta que se travou em solo baiano é um
propósito que tem motivado várias gerações de Deputados e representantes da Bahia a apresentar projetos
buscando valorizar essa data. Foram alguns deles o
Deputado Domingos Leonelli; o Deputado Luiz Alberto,
que chegou há pouco; a Deputada Alice Portugal, que
tem projeto dando justamente, reverenciando a data
do 02 de Julho para incorporá-la ao calendário das
efemérides nacionais, o qual está aqui para ser votado no Senado e para o qual peço apoio do Presidente
da Casa e de todos os Srs. Senadores; o Deputado e
Senador Walter Pinheiro e tantos outros baianos que
sentem a necessidade de que o Brasil reconheça a
nossa participação histórica em sua independência.
Esta sessão especial – creio, não tenho certeza,
mas imagino que realizada pela primeira vez no Senado
– é o reconhecimento nacional à luta do povo baiano.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a reverência popular dos baianos pelo 02 de julho não encontra paralelo em nenhuma data cívica em todo o Brasil.
Por isso, acredito que nós temos o dever de retomar
a discussão a respeito da mudança do nome do Aeroporto de Salvador não como um gesto de retaliação
ou de revanchismo, nem uma tentativa de criar brigas
novas – eu já me distanciei daquela Lídice brigona,
Presidente, e sou hoje igual ao Presidente Lula: paz
e amor! Portanto, o que nós queremos, sim, é o reconhecimento dessa data, que cala muito fundo na alma
do nosso povo.
Acredito que a Bahia já fez ao grande Deputado
Luiz Eduardo Magalhães todas as referências possíveis: é nome do prédio da Assembleia Legislativa, de
um complexo de prédios escolares distribuídos em
todo o Estado, de um instituto de estudos, de ruas, de
avenidas em todo o Estado da Bahia. E mesmo um
Município leva o seu nome.
Se o Aeroporto de Salvador tivesse outro nome
qualquer, ninguém estaria sequer discutindo isso. Mas
trata-se da data mais signiﬁcativa para os baianos.
Trata-se da data de consolidação da independência
do Brasil. E, pelo que sabemos, até o próprio Senador
Antonio Carlos Magalhães, quando procurado pelo Deputado que propôs a mudança do nome, relutou em
aceitá-la, porque tinha a devida dimensão do quanto
essa data é importante para a Bahia e para os baianos.
Portanto, Sr. Presidente, a discussão que estamos propondo é para que, juntos, analisemos essa
situação, inclusive com os familiares do Deputado,
com o partido do Deputado Luiz Eduardo, para que
possamos aprovar, o mais rápido possível, o projeto,
hoje do Deputado Luiz Alberto, que devolve o nome
ao Aeroporto de Salvador, para que seja novamente
Aeroporto 02 de Julho. E que isso não represente qualquer prejuízo à memória do Deputado Luiz Eduardo,
mas que represente principalmente a aﬁrmação da
data maior da Bahia, do Brasil, que mora no coração
dos baianos e que precisa ter o seu reconhecimento
retomado, reaﬁrmado pelas nossas gerações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada,
Governador Jaques Wagner pela retomada histórica
que faz da importância do 02 de Julho em nossa terra, renovando e revigorando cada um dos símbolos
da participação dos baianos e dos brasileiros que ali
lutaram pela nossa independência.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador José Sarney; Exmº
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Sr. Governador da Bahia, Jaques Wagner, em nome
do qual quero saudar todos os Secretários e representantes do Governo aqui presentes – vejo, inclusive,
Governador, uma bancada expressiva do secretariado, assim como tem sido feito, em cada ano, no 25 de
junho, na instalação do Governo da Bahia. Nesse dia
de homenagem aqui, Senadora Lídice da Mata, pelo
número de Secretários presentes, nós já poderíamos
instalar o Governo da Bahia exatamente nesta sessão
de homenagem aqui, no plenário do Senado! Meu caro
companheiro Afonso Florence, Ministro do Desenvolvimento Agrário; quero também saudar o Ministro das
Cidades, Mário Negromonte – os dois Ministros são,
inclusive, Deputados, portanto, companheiros nossos
de Congresso Nacional.
Eu queria, Presidente Sarney, se V. Exª me permitir, quebrando aqui o protocolo, convidar o Ministro
Mário Negromonte para que possa ﬁcar aqui conosco
à Mesa, representando, de forma... (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Walter, interrompendo-o, V. Exª se
antecipou e, com o apoio nosso...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
que a Bahia é assim, Presidente: a Bahia geralmente
se antecipa às coisas do Brasil!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Governador acabava de comunicar-nos que
estava presente o Ministro Negromonte, que vai honrar
a Mesa desta Casa com a sua presença.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
sei que o coração de V. Exª, Presidente Sarney, quero
fazer este registro...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AM) – Mas é atendendo à lembrança de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – V.
Exª, inclusive, teve toda a disposição de vir como Presidente do Senado. No caminho que trilhávamos, do
gabinete de V. Exª para este plenário, V. Exª vinha declamando, como disse muito bem a Senadora Lídice,
demonstrando claramente uma relação mais do que
de afeto, também de pleno conhecimento da história
deste nosso País e da história da Bahia.
Quero saudar aqui o Senador João Durval e
a Senadora Lídice. Com os dois, eu tive a honra de
subscrever esta importante iniciativa e também outras, Senadora Lídice. O projeto, inclusive, que havia
na Casa que frequentei durante quatro mandatos era
o projeto transformando a data de 25 de junho, a luta
de Cachoeira, em uma data histórica nacional. Lamentavelmente, o relator daquela matéria, assim como
alguns têm feito em relação ao projeto da Deputada
Alice Portugal, ﬁca imaginando que queremos incluir
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mais um feriado no calendário nacional. O que nós
queremos não é mais um feriado. O que queremos é
que a história deste País não seja contada com estas
lacunas: 25 de junho e 02 de julho.
Portanto, é importante que registremos isso no
calendário nacional, na história nacional.
E, além disso, Senadora Lídice, estamos trazendo esse projeto para cá, mas também listando o nome
desses heróicos da batalha de 25 de Junho e da batalha de 02 de Julho, para que esses nomes nossos
possam entrar como nomes da história do Brasil, como
já ﬁzemos aqui, diversas vezes, na Comissão de que
participo com V. Exª. Acho que é muito importante isso,
para que essa história seja contada, para que o povo
brasileiro possa conhecer muito mais Joana d’Arc e Maria Quitéria, meu caro Moisés, para que não ﬁque uma
coisa exclusiva dos soteropolitanos, dos cachoeiranos
nem só dos baianos, mas para que, verdadeiramente,
todos no País possam conhecer e se orgulhar da nossa
gente, que, de forma brava e corajosa, lutou pela independência do Brasil e pela independência da Bahia.
Quero, aqui, saudar também meu companheiro,
que é uma ﬁgura muito querida de todos nós, o nosso
historiador, essa ﬁgura maravilhosa, que é o nosso
Ubiratan Castro, o nosso Bira, como carinhosamente
o chamamos – viu, Bira? –, porque é importante citar sua presença. E ele está fazendo outra referência,
que, nos tempos de hoje, não é mais possível, não é
politicamente correto, mas ele está aqui me corrigindo e dizendo: “Pode me chamar de Bira Gordo”, que é
a forma carinhosa como todos nós tratamos o nosso
Ubiratan ao longo de toda essa caminhada.
Quero fazer esta saudação também ao representante do Superior Tribunal de Justiça, o Exmº Sr. José
de Castro Meira. Quero saudar todos os Deputados
e Deputadas, aquela lista a que minha companheira
Lídice da Mata já fez referência. Outros Deputados e
outros Prefeitos chegaram a este plenário. Vou tentar
arriscar, mas pelo menos o Deputado Luiz Alberto, o
Deputado Waldenor, o Prefeito de Maragogipe, Silvio Ataliba. Não sei se cometo algum deslize com a
presença de alguns que não estavam. Roberto Muniz, meu suplente; Silvia, também minha suplente no
Senado. Não sei se há algum outro Parlamentar. Os
três secretários que chegaram também depois serão
nominados: o Secretário de Segurança Pública, o Secretário Maurício; o Secretário da Ação Social, Carlos
Brasileiro; e o Secretário de Justiça, Dr. Almiro. Faço
esta saudação também a Antônio Brito, nosso Deputado Federal, que ali está.
Então, quero estender essa saudação, assim
como também quero fazer referência aos companheiros Zulu, Vovô, do Ilê, e João Jorge, do Olodum. Por-
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tanto, a esse trio que, sobejamente, bem representa
essa histórica luta nossa, de um povo aguerrido, de um
povo que deu a sua contribuição para essas grandes
transformações da Bahia.
Quero, Sr. Presidente, de forma muito rápida –
porque acho fundamental que a gente trabalhe essas
questões do 02 de Julho muito mais de maneira a entregar aos Anais da Casa esse apanhado histórico – fazer
referências muito importantes que, às vezes, passam
despercebidas ou até sequer são citadas.
Essa Independência da Bahia, no 02 de Julho, é
um dos episódios mais importantes, porque, efetivamente, só depois da capitulação das tropas portuguesas,
que ocupavam Salvador, sob o comando do Brigadeiro
Madeira de Melo, foi que o Império do Brasil, portanto,
quase um ano depois de proclamada a Independência
por Dom Pedro, ﬁnalmente pôde festejar a posse de todo
o território nacional. Acho que essa é uma referência
importante, para que todos saibamos o signiﬁcado de
se comemorar efetivamente o 02 de Julho. Através das
lutas, a separação deﬁnitiva do domínio de Portugal,
a importância como data máxima, e esse é o apelo
desta sessão de homenagem. Ela não pode ser uma
data máxima só e somente só da Bahia; ela é a data
máxima de todo um contexto de independência deste
País, do Brasil, do seu povo, da sua gente.
É importante frisar essa persistência das províncias, principalmente àquela época, em resistirem às
tropas que migravam cada vez mais para essas províncias, como forma, minha cara Alice Portugal, de tentar,
nessas províncias, derrotar a Independência do Brasil.
Portanto, é fundamental essa resistência, essa vitória
e essa luta da Independência da Bahia.
Entre todas as comemorações, inclusive, tem um
fato interessante que me chamou a atenção. Em 1849,
houve um convidado muito especial na comemoração
da independência da Bahia, o General Labatut, que
liderou as tropas brasileiras e que, portanto, teve a
oportunidade de fazer essa comemoração.
Nós poderíamos falar também como, de forma
brilhante, usou a tribuna minha companheira Lídice
da Mata.
Para se chegar a esse dia, o dia 02 de Julho,
muitas lutas foram travadas. Não foi só e somente só
um grito de independência da Bahia, mas uma conjunção de forças, uma conjunção, inclusive, de entrega,
de mobilização, de envolvimento de todas as raças.
Ali, principalmente o Recôncavo Baiano, minha cara
Domingas – que aqui representa sobejamente bem
não só o nosso Governador Mangabeira, mas a força
daquele povo do Recôncavo –, antecipou-se a todo
esse processo. Ele se juntou à nossa gente para dizer
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que era possível expulsar as tropas portuguesas e não
permitir mais a tirania.
O Brasil do início do século XVIII ainda era muito
e fortemente dominado por Portugal. Recife deu início
a uma revolução anticolonial em 6 de março de 1917.
Poderíamos tratar ainda de um governo que estava
em cima dos conspiradores, e, devido à violência e a
uma série de assassinatos, muitos baianos resolveram
resistir. Com toda essa repressão, essa revolução de
Recife acabou sendo derrotada. Os presos pernambucanos foram trazidos ou levados para Bahia, e muitos
fuzilados no Campo da Pólvora, uma referência. Hoje,
aquela praça, para todos nós, representa a Praça da
Justiça. Mas é bom lembrar, meu caro Saul Quadros,
nosso caro Presidente da Ordem dos Advogados da
Bahia, ali do fórum, antes a praça efetiva, onde milhares e milhares de pessoas foram dizimadas ao longo
de toda uma trajetória. Portanto, o palco da resistência.
É importante lembrar também o aspecto fundamental. Diante das insatisfações que levaram às
guerras pela independência, os oﬁciais militares, civis, baianos passaram a resistir duramente à Junta
Provisória de Governo da Bahia, que ditava as ordens
da época, e, a partir disso, um grupo conspirativo realizou manifestações em 3 de novembro de 1821. A
força portuguesa, em 31 de janeiro de 1922, foi modiﬁcada. Depois, em alguns dias, chega de Portugal um
decreto que nomeava o Brigadeiro português Inácio
Luiz Madeira de Melo o novo Governador das Armas.
Os oﬁciais brasileiros não aceitaram essa imposição,
não admitiram essa imposição. O decreto, segundo,
inclusive, aquela época, pelo pleito local, abordava as
mesmas manifestações que tanto fazemos, Governador, nas caminhadas do 02 de Julho. O povo já reagia
e dizia que esse decreto, primeiro, teria que passar
pelos fóruns democráticos, e não pela imposição; eles
teriam que chegar à Câmara Municipal. A partir daí se
estabelece a resistência, que envolve civis e militares. E o Madeira de Melo não perdeu tempo: colocou
suas tropas portuguesas em prontidão, como muitos
ﬁzeram durante o 02 de Julho, meu caro Luiz Alberto,
como muitos tentaram impor anos e anos a ﬁo, para
que o povo sequer pudesse caminhar no 02 de Julho,
quiçá chegar à praça municipal e ainda por cima ter a
oportunidade de discutir democraticamente, meu caro
Vereador Moisés, na Câmara Municipal de Salvador,
palco de grandes decisões democráticas.
Assim é que vamos ver o Forte São Pedro, quando
os portugueses começam a invadir quartéis e o próprio
Forte, inclusive o Convento da Lapa. Nesse episódio,
a Abadessa Joana Angélica tentou impedir a entrada
e pagou com sua morte, ou melhor, com sua vida, em
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morte, mas em morte para que tivéssemos a oportunidade de ver a liberdade renascer daquele ato heróico.
Em Salvador, Madeira de Melo fortaleceu as ligações entre Bahia e Portugal. Assim, a cidade recebeu
novas tropas portuguesas, e muitas famílias baianas
fugiram, minha cara Domingas, exatamente para o
Recôncavo da Bahia, como forma não de ir embora e
de desistir da resistência, mas de entrincheirar-se, de
juntar-se ao povo negro, meu caro João Jorge, Zulu e
Vovô, para que aquele povo pudesse, a partir de toda
aquela manha, toda aquela arte da capoeira, todas as
formas adquiridas ao longo inclusive da resistência à
escravidão, preparar, a partir do Paraguaçu, a nova
caminhada, para a retomada da luta e consagrar, de
uma vez por todas, a Independência da Bahia. No Recôncavo, houve outras lutas para a independência das
cidades e fortalecimento do Exército Brasileiro.
É importante salientar que Madeira de Melo recebeu novas tropas de Portugal e pretendia fechar o
cerco, meu caro Bira, à Ilha de Itaparica e à Barra do
Paraguaçu. Muitos dos casos não contamos, sequer
citamos esses episódios. Por isso, eu falava com o Bira
que é importante uma das fundamentais publicações, a
partir, inclusive, da nossa produção cultural da Bahia,
onde se destacam claramente as batalhas, a partir de
7 de setembro, a ofensiva contra a ilha. Os itaparicanos começaram a reforçar essa defesa: a batalha do
Morro de São Paulo a partir da artilharia.
Portanto, é bom a gente lembrar que o nosso
Morro de São Paulo não tem só a história pela beleza de hoje, pelas belas praias, mas, principalmente,
como um dos focos de resistência; em 21 e 22 de outubro, os enfrentamentos entre as tropas portuguesas
e brasileiras.
É importante ir citando, claramente, o que foi
cada etapa, a partir da chegada dos navios, em 31 de
outubro de 22. O governo do Rio de Janeiro também
impôs um outro golpe duro contra os comerciantes
portugueses na Bahia, determinando que todo produto
estrangeiro que entrasse no porto de Salvador e dele
fosse exportado para qualquer outro porto brasileiro
seria onerado, mais uma vez, pelo imposto de importação, numa prova completa e cabal de enfrentamento
para adotar todas as medidas para que os portugueses
não continuassem na sua marcha, entrincheirados na
Bahia, permitindo assim, talvez, até a retomada daquilo
que, no Grito do Ipiranga, eles tinham sentido se esvair pelos dedos.
Portanto, essa referência é fundamental para que
a gente possa chegar, de uma vez por todas, a falar
da nossa alegria de poder comemorar, de forma muito
clara, de citar os nossos personagens, do caboclo e
da cabocla, da nossa Maria Quitéria, da nossa Joana
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Angélica, da importância, principalmente, das ﬁguras
que, ao longo de toda uma trajetória, passaram completamente desconhecidas da nossa sociedade, mas
que tiveram papéis importantes na história dessa luta
do povo baiano.
Hoje, até de certa forma, ﬁguras como Maria
Quitéria e Joana Angélica ainda conseguem ter uma
expressão nacional, mas a negra Maria Filipa, que é
natural de Itaparica, teve um papel decisivo e liderança
destacada, meu caro vovô, em toda essa caminhada
para que chegássemos a esse 02 de Julho.
Por isso, Governador Jaques Wagner, folgo, hoje,
em poder, aqui da tribuna – e quero encerrar –, falar da
nossa alegria deste momento, ao ver que o Estado da
Bahia consagrou o princípio dessa caminhada e pôs
no Recôncavo o principal ponto de partida, Geraldo Simões, para reconhecer onde começou, efetivamente,
a história dessa independência da Bahia.
É importante, Governador Jaques Wagner, quando a gente vê o 02 de Julho tendo, às margens de toda
uma caminhada, no meio de toda a caminhada, diversos movimentos clamando por reivindicações.
Mesmo no nosso Governo, não temos um governo
com 100% de excelência, mas é importante lembrar
que hoje, no 02 de Julho, de forma independente, democrática, soberana, o povo caminha sem ter de enfrentar tropas comandadas por algum general, e que a
sua caminhada, meu caro Governador, naquele 02 de
Julho, não foi a caminhada de um chefe de província,
meu caro Fernando Schimitt, mas a caminhada de um
homem que foi eleito pelo povo para trilhar e repetir
fortemente: “Com tiranos, nunca mais!” (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado vai ter, no momento, a honra de ouvir o Governador da Bahia, Jaques Wagner, que vai
proferir para todos nós algumas palavras sobre essa
data tão signiﬁcativa do 02 de Julho.
O SR. JAQUES WAGNER – Presidente José
Sarney, agradeço, como Governador da Bahia, a sua
presença nesta sessão, para nós, extremamente importante, e agradeço pela oportunidade.
Cumprimento a nossa Bancada baiana – o Senador João Durval, a Senadora Lídice e o Senador Walter Pinheiro –; os nossos Ministros Mário Negromonte
e Afonso Florence; nosso querido Ministro Meira, do
Superior Tribunal de Justiça; nosso querido professor
Bira, um historiador. Cumprimento todos, a Dona Ieda,
todos os Vereadores, Vereadoras, Deputados Federais
e Estaduais, Secretários do Governo, empresários,
Presidente da Ordem dos Advogados, representantes
do Movimento Negro e dos grupos culturais da Bahia.
A história já foi muito bem contada pelos três Senadores. Quero apenas, com o olhar de quem revisita

10

26880

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o passado, projetar o futuro que estamos preparando
para o Estado da Bahia.
O 02 de Julho, deﬁnitivamente, não é a independência da Bahia, insisto nisso. É a independência do
Brasil consolidada na Bahia, onde o ato proclamatório, como dizia há pouco o Presidente Sarney, reservadamente, foi o ato simbólico, já que, pertencente à
Corte, Dom Pedro proclamou o País como independente. Como todas as independências, eu diria até que
a nossa foi das menos cruentas, entre tantas outras.
Sabemos que processo de libertação, por exemplo,
na África, para deixar de ser colônia, seguramente, foi
sequenciado por lutas muito mais duras, prolongadas,
com a morte de muitos africanos e, evidentemente,
dos colonizadores.
A nossa, eu diria, com perda de vida, é evidente. Foi até curta e com menos A nossa, eu diria – com
perda de vidas, é evidente –, foi até curta e com menos perdas, mas é evidente que há consolidação, porque senão, Presidente Sarney, quem sabe o desenho
do Brasil que nós conhecemos hoje pudesse ter um
outro perímetro se, eventualmente, Madeira de Mello
tivesse invertido, ganho as batalhas e se assentado
por mais tempo com a reserva da Coroa Portuguesa
em pedaços no Brasil.
Então, eu não tenho dúvida, talvez porque eu não
tive a sorte ou a coincidência de nascer na Bahia, mas
tive a inteligência de escolher a Bahia para viver, que
me acolheu muito bem. (Palmas.)
Agora, sou baiano legalizado, porque acabei de
receber, no último dia 30, o título de Cidadão Baiano,
concedido por aquela Casa que representa o povo da
Bahia. Como acredito muito em energias, inclusive as
superiores, por absoluta coincidência ganhei o título
no dia 30, e minha ﬁlha, que esperava ter meu primeiro neto homem – segundo neto, porque a primeira é a
Júlia, de dois anos e meio –, o viu nascer a 1º de julho,
no mês da independência. Então, ﬁcou tudo completo.
Quero dizer que, assim como em 23, e por isso
o nosso 02 de Julho é de protestos também, é óbvio
que, com a retomada da democracia, que coincidiu
com a sua chegada à Presidência da República em
1985, evidentemente, também nós não alcançamos
tudo aquilo que nós concebemos como democracia.
Reconquistamos a democracia política, institucional, a liberdade de imprensa, a liberdade do ir e vir,
porém ainda estamos numa caminhada que tem sido
exitosa, mas numa caminhada que ainda promete longos anos de curso para que, realmente, a democracia,
no sentido verdadeiro e amplo da palavra da inclusão
social, da abolição de qualquer tipo de discriminação
em nossa terra, da justiça social, possa, realmente,
se instalar.
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Esse é o esforço que fazemos no Estado da Bahia,
há quatro anos e meio, tentando colocar os hábitos da
democracia como corriqueiros nas relações com empresários, com a imprensa dentro do segmento político,
mesmo entre adversários.
Anima-me muito quando alguém diz que eu contribuí – porque ninguém constrói nada sozinho – para a
paciﬁcação da operação política, tão própria da democracia no Estado da Bahia, no sentido de que podemos
pensar diferente, mas não precisamos nos odiar ou
nos atacar pessoalmente, e, sim, fazer da democracia
o que ela é: o grande território do combate de ideias e
de convicções, que têm de ser defendidas com garra,
com energia, com paixão, porque acreditamos nela,
mas sempre com respeito pelo contraditório, porque
a democracia também é o espaço da construção de
consenso.
Então, por conta disso, eu quero me somar, sem
nenhum tipo de revanchismo, até porque fui parte e
nunca escondi que fui parte.
Eu era amigo pessoal do ex-Deputado e ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduardo
Magalhães, com quem – por coincidência, nascido na
mesma data que eu e quatro anos mais novo – comemorei, várias vezes, o aniversário em conjunto. Como
todos, emocionado pela perda precoce de uma liderança que começava a despontar, naquele momento,
por voto não individual, mas por voto de lideranças,
entendemos – eu disse entendemos porque eu estava
naquele plenário e não reagi, como não fujo às coisas
que acontecem – que aquela era uma homenagem. E
depois, evidentemente, passada a emoção, entendemos também que nenhum homem, individualmente,
substitui a saga de um povo, a saga do 02 de Julho.
Eu já propus, como outros, que a própria família
pudesse fazer o gesto.
Falo à vontade, porque V. Exª foi à Bahia quando da perda, da falta do ex-Senador Antonio Carlos
Magalhães. Hoje, como Governador do Estado, eu ﬁz
questão de que toda a reverência merecida por um ex-Governador e Senador fosse dedicada a ele.
Então, creio que é olhando para a frente que a
gente pode devolver essa alegria ao povo da Bahia,
que tem, realmente, no 02 de Julho a nossa data maior.
A nossa luta é para que essa data seja cada vez mais
reverenciada pelos brasileiros.
Nós todos devemos aos heróis do 02 de Julho,
baianos e de outros Estados que para lá foram para
lutar, a consolidação da nossa independência naquele
02 de julho de 1823.
Então, quero parabenizar a nossa Bancada por
esta sessão. O esforço, como Governador do Estado,
no âmbito das escolas, do Hino, da transferência da
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Capital tem sido constante para que realmente a gente
possa, mirando-se na história do 02 de julho, projetar
um futuro cada vez mais de independência, de democracia e de justiça social.
Parabéns a todos. E viva o 02 de julho! (Palmas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Sr. Senador Wilson Santiago enviou discurso
à Mesa para ser publicado, na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores.
Senhor Presidente, senhoras e senhores Senadores, o Senado Federal se reúne nesta sessão especial
para comemorar a passagem de uma das datas mais
importantes da história de nosso país: 2 de julho, data
da independência do Estado da Bahia. O requerimento,
a quem parabenizamos, é da ilustre baiana, Senadora
Lídice da Mata.
Esta data representa a luta do povo baiano para
consolidar a independência do Brasil. Foram cerca de
dez meses de lutas naquele Estado de gente forte e
de ﬁbra para tornar eﬁcaz o grito do Ipiranga, expulsando portugueses que insistiam em manter a colônia.
Heróis desta história de bravura serão sempre
lembrados: foram pessoas do povo, apoiando o Exército e a Marinha Brasileiros que possibilitaram a retomada de cidades do Recôncavo Baiano e de Salvador.
Não podemos nos esquecer das mulheres baianas, Senhor Presidente, como Joana Angélica, Maria
Felipa e Maria Quitéria que entregaram, corajosamente,
suas vidas em defesa da Bahia e do Brasil.
Esta data deve ser, também, de homenagem ao
povo baiano. A Bahia foi berço de ilustres nomes que
honram nossa literatura e política brasileira, como
Castro Alves, Rui Barbosa, Octávio Mangabeira e
tantos outros.
Homenagear o Estado da Bahia é muito fácil, uma
vez que a grandiosidade e a simpatia de seu povo são
reconhecidas por todos os cantos deste País.
A luta do povo baiano pela liberdade é uma característica que os acompanha desde áureos tempos.
Rui Barbosa no “Parecer sobre a Liberdade dos Escravizados de Filiação Desconhecida” dizia:
“A liberdade em todas as suas manifestações,
eis, a meu ver, o instrumento fundamental de todo o
progresso e de toda a moralização popular: liberdade
do voto e da palavra; liberdade da imprensa e da tribuna; liberdade do culto e do ensino; liberdade do crédito
e das indústrias; liberdade do trabalho e da permuta,
nacional ou internacional.”
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Este é o exemplo do povo baiano. Ainda maior,
este exemplo, quando se trata de avaliar o 2 de julho,
a mais expressiva data cívica do Estado da Bahia, que,
certamente, faz parte das páginas mais célebres da
história do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Cabe-me encerrar esta sessão. Antes, eu queria agradecer a presença do Governador da Bahia, Dr.
Jaques Wagner. Eu queria agradecer também aos Senadores Lídice da Mata, João Durval e Walter Pinheiro
o requerimento para esta sessão, sendo primeira signatária a Senadora Lídice da Mata. Eu quero agradecer a
presença do Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Afonso Florence, e do Ministro das Cidades, Negromonte. Eu quero também agradecer, com muita honra para esta Casa, a presença do Sr. Ministro José de
Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça. Também
quero registrar a presença nesta sessão da Srª Alice
Portugal e do Sr. Geraldo Simões, Deputados Federais
pela Bahia; do José Carlos Araújo; do Luiz Argolo; do
Márcio Marinho; do Secretário para Assuntos Internacionais da Bahia, Exmº Sr. Fernando Schimitt; do 2º
Secretário da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
da Bahia, Vereador Moisés Rocha; do Diretor-Geral da
Fundação Pedro Calmon, Sr. Ubiratan Castro de Araújo, que honra também esta Mesa com sua presença;
da Prefeita do Município de Governador Mangabeira,
Exmª Srª Domingas Souza da Paixão – cuja história
é muito bonita, e por ela quero homenagear também
todos que aqui se encontram como representantes da
Bahia –; do Sr. Saul Quadros, Presidente da Ordem
dos Advogados da Bahia; do Presidente do Olodum,
tão conhecido do povo brasileiro, Sr. João Jorge; do
Presidente do Ielayê, Sr. Antônio Carlos; e dos intérpretes dos Hinos Nacional e ao 02 de Julho, Márcia
Short e Clodoaldo Lima.
Minhas senhoras e meus senhores, ao encerrar esta sessão, devo dizer que a Senadora Lídice da
Mata teve uma grande ideia, que deve ser imitada: de
nós não esquecermos as grandes datas deste País.
E uma das grandes datas que a memória histórica
guarda como memorável na independência do Brasil
é, sem dúvida alguma, o 02 de Julho.
A minha geração lembrava-se do 02 de Julho,
imortalizado no poema de Castro Alves, Hino ao 02
de Julho:
Era no dois de Julho.
A pugna imensa
Travara-se nos cerros da Bahia...
O anjo da morte pálido cosia
Uma vasta mortalha em Pirajá.
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E ele segue, terminando naqueles dois versos
extraordinários:
O pugilato da razão – com os erros,
O duelo da treva – e do clarão!...
A adesão da Bahia à independência, certamente
um ato consolidador da independência do Brasil, uma
vez que, proclamada a independência, restavam os focos que os portugueses ainda mantinham da Bahia, de
Pernambuco, do Ceará e do Maranhão. Sem a Bahia
aderindo à independência, ela ainda não estava consolidada. E o Imperador, então, contrata um almirante
inglês, chamado Lord Cochrane, que já tinha vindo
do Chile, para que ele ajudasse a realmente afastar
a esquadra portuguesa que nessas cidades dava cobertura aos movimentos que ali recusavam ainda a
independência do Brasil. Lord Cochrane vai à Bahia
e, em uma manobra extraordinária, à noite, invade a
esquadra que ali se encontrava, que era para apoiar
os que desejavam que a Bahia permanecesse portuguesa, e, com esse gesto, ele expulsa a esquadra
portuguesa e, ao mesmo tempo, dá cobertura aos libertadores da Bahia. Mas quando ele chega e faz isso,
já o povo baiano, vindo do interior, com o sentimento
de nacionalidade que ali cresceu desde a Revolução
dos Alfaiates, como aqui falou o Senador João Durval, realmente chega-se àquela batalha ﬁnal de Pirajá,
quando devemos ressaltar as ﬁguras que derrotaram o
governador Madeira de Mello. E, sem dúvida alguma,
dentre elas não podemos esquecer as mulheres que
aqui foram citadas e que fazem parte do imaginário
brasileiro, como aquela freira abadessa do Convento
da Lapa, que era Angélica, a ser morta pelos soldados do governador Madeira de Mello. E também essa
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Maria Quitéria, que até hoje permanece no imaginário
popular do Brasil.
Portanto, o 02 de julho tem, sem dúvida alguma,
uma signiﬁcação extraordinária, porque é o que consolida a independência do País.
José Bonifácio dizia que a independência não se
completou – não digo que não se consolidou – porque não foi aproveitada para se fazer a abolição da
escravidão e a libertação dos índios. Era ele quem
dizia isso, que nós hoje reconhecemos como extremamente verdadeiro.
Depois da independência da Bahia, Lorde Cochrane passa por Pernambuco, passa pelo Ceará e chega
ao Maranhão, onde também já as forças de libertação
vinham desde o interior do Piauí, nas lutas pela independência do Brasil, na Batalha do Jenipapo, resistindo ao Fidié, nas lutas da cidade de Caxias, e chegam
até São Luís do Maranhão, onde o Lorde Cochrane
mancha a sua carreira pilhando a cidade de São Luís
e saindo para a Inglaterra. Mesmo assim, Dom Pedro
I ainda lhe deu o título de Marquês do Maranhão.
Essa é a história do Brasil. Mas o 02 de Julho
ﬁcará indelével como o consolidador da Independência, onde começamos a construir a unidade nacional
em torno do grande País, que foi feito por todos que
nos antecederam, que está sendo construído por todos nós e para o qual, sem dúvida alguma, vemos um
grande futuro.
Quando me perguntaram, outro dia – todo mundo
aﬁrma isso –, “o século XXI será o século da China?”,
eu dizia: “Não, o século XXI será o século do Brasil e
do povo brasileiro.”
Muito obrigado. (Palmas.)
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 56
minutos.)
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Ata da 115ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 5 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Ciro Nogueira,
da Sra. Marinor Brito e dos Srs. Inácio Arruda, Sérgio Petecão, Jayme Campos,
Aníbal Diniz, Randolfe Rodrigues e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 49 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 283/11-GSWDIA
Brasília, 18 de maio de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentamos Vossa Excelência e, ao ensejo encaminhamos para dar conhecimento aos demais
Senadores desta Casa Legislativa, a pauta de reivin-
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dicações do 17º Grito da Terra Brasil: “Por um Brasil
Sustentável, Sem Fome e Sem Pobreza”.
Essa proposta foi apresentada à Subcomissão
de Erradicação da Miséria e Redução da Pobreza, no
âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal pelas lideranças
que representam os trabalhadores da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG),
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG’S)
e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR’s), no dia
18 de maio de 2011.
Cordialmente, Senador Wellington Dias – Senadora Ana Rita – Senador João Pedro – Senador
Paulo Paim – Senadora Gleisi Hoffmann.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Senador Lindbergh
Farias para integrar, como suplente, a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, nos termos do Ofício nº 87/2011-GLDBAG,
em vaga anteriormente cedida ao Bloco de Apoio ao
Governo pelo PSOL.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 87/2011-GLDBAG
Brasília, 5 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Lindberg Farias, como suplente na Comissão de Maio
Ambiente, Fiscalização e Controle – CMA, em vaga
cedida ao Bloco de Apoio ao Governo, pelo Partido
Socialista e Liberdade – PSOL. – Senador Humberto
Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, ofício da Liderança do PSDB
que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 147/11-GLPSDB
Brasília, 5 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo
Bauer, para o cargo de Vice-Presidente da Comissão
de Educação, em vaga destinada ao Partido da Social
Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. GSPTAQ Nº 290/2011
Brasília, 5 de julho de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em razão de acontecimentos políticos de extrema
relevância para Nação (fatos narrados na mídia brasileira sobre possíveis irregularidades e malversação
dos recursos públicos no Ministério dos Transportes),
bem como da aprovação de requerimento, de minha
autoria, para que o Ministro dos Transportes e o diretor do Dnit prestem esclarecimentos sobre os graves
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fatos perante a Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor, Fiscalização e Controle (CMA), da qual
sou membro titular, em audiência prevista para o dia
07/07/2011, comunico a Vossa Excelência a desistência da ida deste parlamentar a Lisboa – Portugal para
proferir a palestra sobre o tema cidadania e segurança
pública”, no 1º Congresso Internacional de Segurança
Pública e Privada (1º CISEGUR), a realizar-se nos dias
06 e 07 de julho de 2011.
Sendo só para o momento, despeço-me reiterando
minhas escusas pela ausência, renovando protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente, – Pedro Taques, Senador da
República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 806, DE 2011
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Senador e ex presidente da República Itamar Augusto Cautiero Franco,
bem como seja encaminhada o referido Voto as suas
ﬁlhas senhoras Georgina e Fabiana Franco e amigos
no endereço: Av. Getúlio Vargas, 455 50 andar, CEP:
036010-110 Juiz de Fora/MG.
Justiﬁcação
O senador e ex-Presidente Itamar Franco faleceu, no último dia 2 de junho aos 81 anos, deixando
um vácuo na política do Brasil.
Antes de iniciar sua carreira política, Itamar Franco
foi auxiliar de estatística do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), topógrafo do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), diretor da
Divisão Industrial de Juiz de Fora e do Departamento
de Água e Esgoto de Juiz de Fora, eletrotécnico, industrial, engenheiro, servidor público e administrador.
Elegeu-se prefeito de Juiz de Fora em 1966 e
1972. No segundo mandato como prefeito, permaneceu por apenas um ano e deixou o cargo em busca
de vôos mais altos. Chegou ao Senado pela primeira
vez em 1974, sendo reeleito em 1982.
Em 1986, disputou e perdeu o governo de Minas para Newton Cardoso. Para candidatar-se a vice-presidente, Itamar ﬁliou-se ao PRN em 1989, ano em
que foi eleito na chapa encabeçada pelo ex-presidente
e atual senador Fernando Collor de Mello (PRTB-AL).
Com o impeachment de Collor, Itamar assumiu a presidência em dezembro de 1992, com inﬂação anual
de 1.100%. Em 1993, primeiro ano do governo Itamar,
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teve o desaﬁo de estabilizar a moeda apresentando
a proposta de implementação do Plano Real. 0 plano
deu certo. Com a inﬂação em queda, subia a popularidade de Itamar.
No mesmo ano, Itamar decidiu incentivar a venda de carros populares no Brasil e, por sugestão do
presidente, a Volkswagen retomou a fabricação do
Fusca, interrompida em 1986. A comercialização do
carro não correspondeu às expectativas e o plano do
presidente foi abortado prematuramente. Contudo, o
“Fusca Itamar”, como ﬁcou conhecido, até hoje reúne
uma legião de apaixonados pelo modelo mais popular
da história automotiva brasileira.
Em 2009, Itamar ﬁliou-se ao PPS. No novo partido, concorreu novamente ao Senado por seu Estado
e venceu. Itamar estava afastado de suas atividades
no Senado para tratar-se da leucemia em São Paulo.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 5 de Junho de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 807, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos ao Instituto Cultural
Brasil–Estado Unidos – ICBEU por estar completando
55 anos de existência em Manaus, comemorado no
dia 6 de julho, bem como seja encaminhado o referido
voto no seguinte endereço: Avenida Joaquim Nabuco,
1.286 – Centro – CEP: 69020-030.
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Justiﬁcação
Instituto Cultural Brasil–Estados Unidos, ICBEU, é
uma instituição civil de direito privado, sem ﬁns lucrativos, reconhecido pelo Governo do Amazonas, através do Decreto
Estadual nº 59, de 2 de dezembro de 1959, como Entidade
de Utilidade Pública. O Icbeu é Centro Binacional (BNC)
de excelência reconhecido pela embaixada dos Estados
Unidos, cujos objetivos são o ensino da língua inglesa, e
o intercâmbio cultural e educacional para o estreitamento
das relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
O ICBEU é constituído por uma Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Fiscal, e fez história formando milhares de pessoas de inúmeras gerações na língua inglesa.
O intercâmbio cultural entre o Icbeu e os Estados Unidos
permitiu aos jovens amazonenses de ontem e hoje o acesso não só à língua estrangeira, mas ao conhecimento de
uma nova cultura e horizontes. O ideal de ensinar inglês
signiﬁcava modernidade ao derrubar fronteiras inacessíveis
no longínquo Amazonas, e amor à terra ao formar com
qualidade seus ﬁlhos para ultrapassar todas as barreiras.
O ICBEU ultrapassou as medidas de mais um
curso de inglês pela ousadia administrativa, honestidade acima de tudo e excelência pelo trabalho árduo.
Parabéns ao Icbeu que é sinônimo de qualidade
de ensino.
Sala das Sessões, 5 de julho de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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RELATÓRIO
Relator: Senador Lindbergh Farias
I – Relatório
Nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no que
determina a Cláusula Décima Segunda do Protocolo
de Intenções ﬁrmado entre a União, o Estado do Rio
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, com a ﬁnalidade de constituir consórcio público, denominado
Autoridade Pública Olímpica – APO, ratiﬁcado pela
Lei n° 12.396, de 21 de março de 2011, a Senhora
Presidenta da República submete à consideração do
Senado Federal o nome do Senhor Marcio Fortes de
Almeida para exercer o cargo de Presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO).
É da competência privativa do Senado Federal
apreciar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos
que a lei determinar, nos termos do citado dispositivo
constitucional.
No âmbito do Senado Federal, a arguição cabe
a esta Comissão de Assuntos Econômicos, conforme
estatui o art. 99, combinado com o art. 383, ambos do
Regimento Interno desta Casa.
II – Análise
O Senhor Márcio Fortes de Almeida é advogado
formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), e diplomata formado em primeiro
lugar pelo Instituto Rio Branco (IRBr), o que lhe rendeu
o “Prêmio Rio Branco”.
Ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro
(CMRJ), onde o indicado foi agraciado com o “Pantheon Literário”, por ter sido classiﬁcado em 1° lugar, pelo
desempenho intelectual em todas as séries do ensino
médio, concluído em 1959.
Ocupou várias posições de destaque em sua
carreira pública colaborando com seu empenho, das
quais destacamos apenas algumas das mais relevantes.
Foi secretário-executivo do Ministério de Minas e
Energia (MME) na gestão do ministro Pratini de Moraes,
em 1992, no governo do presidente Fernando Collor.
No governo do presidente Itamar Franco, assumiu interinamente o Ministério dc Minas e Energia em
1992, assim como presidiu o conselho de administração
de várias estatais, entre elas: Light, Furnas Centrais
Elétricas, Eletrosul Centrais Elétricas e Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN). Também foi membro do
conselho de administração da Itaipu Binacional e da
Eletrobrás.
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Durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi secretério-executivo do Ministério da
Agricultura e Abastecimento e presidiu os conselhos
de administração da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) e da Companhia Nacional
de Abastecimento (CONAB).
Foi secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comandado
pelo Ministro Luiz Fernando Furlan, durante o governo
do presidente Luís Inácio Lula da Silva.
Em 21 de julho de 2005, assumiu o Ministério
das Cidades, deixando a pasta apenas com o ﬁnal do
governo Lula.
Foi condecorado com a Grã-Cruz das Ordens do
Mérito do Rio Branco; da Defesa; Militar; Naval; e Aeronáutico, bem como a Grã-Cruz da Medalha Tiradentes.
III – Voto
A partir dos elementos apresentados, que atestam a capacidade técnica e gerencial do indicado, entendemos que esta Comissão está em condições de
deliberar sobre a indicação do nome do Senhor Márcio
Fontes de Almeida para ocupar o cargo da Presidente
da Autoridade Pública Olímpica (APO).
Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Senador Delcídio do Amaral – Senador Lindbergh Farias.
PARECER N° 642, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 97, de 2011, da
Presidente da República (n° 228, na origem),
que solicita autorização do Senado Federal para que seja contratada operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$
16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Município de Paranaguá,
Estado do Paraná, e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, cujos recursos
serão destinados ao Programa Integrado
de Desenvolvimento Social e Urbano do
Município de Paranaguá – Paranaguá Rumo
Certo”, no âmbito do Programa Procidades.
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
Com a Mensagem, acima ementada, a Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal
pleito do Município de Paranaguá, Estado do Paraná,
para que seja autorizada a contratação de operação de
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crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos da operação destinam-se ao “Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano
do Município de Paranaguá – Paranaguá Rumo Certo”,
no âmbito do Programa Procidades do referido Banco.
A Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, considerou o programa como passível de obtenção de ﬁnanciamento externo, na forma da Recomendação n° 993, de 13 de dezembro de 2007, e da
Resolução do citado Coﬁex n° 505, de 10 de março
de 2010.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações
sobre as ﬁnanças externas da União, analisou as informações referentes ao mutuário e manifestou-se favoravelmente ao oferecimento de garantia pela União,
sob a condição de que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, seja celebrado o respectivo contrato de contragarantia, além de veriﬁcação da
adimplência do município perante a União e suas entidades controladas, conforme Parecer n° 499/2011/
COPEM/STN, de 9 de maio de 2011.
A operação foi credenciada pelo Banco Central
do Brasil, conforme Registro de Operações ﬁnanceiras
(ROF) TA 571630, de 4 de fevereiro de 2011.
Por outro lado, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) pronunciou-se, mediante o Parecer
n° PGFN/COF/881/2011, de 19 de maio de 2011, pela
legalidade das minutas contratuais, pela inexistência de
óbices legais à contratação da operação dc crédito, bem
como pela concessão da garantia por parte da União.
II – Análise
O pedido de autorização em exame está em consonância com o art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição Federal, e o disposto nas Resoluções nos 40 e
43, de 2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal.
No que diz respeito à instrução processual, registre-se que tanto a STN quanto a PGFN manifestaram-se favoravelmente ao pleito.
A STN considerou atendidos os requisitos legais
e normativos, dos quais destacamos:
a) Mediante o Parecer n° 386/2011 – COPEM/STN, de 15-4-2011, a Coordenação-Geral
de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) concluiu que o Município de
Paranaguá – quanto aos limites e condições
para a contratação da operação de crédito –
cumpriu as exigências contidas nas Resoluções nos 40 e 43, de 2001, e suas alterações,
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bem como os requisitos mínimos previstos no
art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
b) O Programa está incluso no Plano
Plurianual do município para o período 20102013 (Lei Municipal n° 3.053, de 22-12-2009)
e na sua lei orçamentária de 2011 (Lei Municipal n° 3.128, de 9-12-2010);
c) A Lei municipal n° 3.027, de 8-122009 autoriza o Poder Executivo a contratar
a operação de crédito com o BID e a vincular
receitas próprias e oriundas de transferências
constitucionais como contragarantia à garantia
oferecida pela União;
d) A observância dos limites de endividamento e, consoante análise da capacidade
de pagamento, o município foi classiﬁcado em
nível suﬁciente para o recebimento da garantia
pela União; a propósito, conforme a Nota nº
1.238/2010 – COPEM/STN, de 13-12-2010, o
montante global das operações realizadas em
um exercício ﬁnanceiro em relação à Receita
Corrente Líquida do Município de Paranaguá
varia de 1,45% para 4,05% em 2014. Por outro
lado, a relação Comprometimento anual com
amortizações, juros e encargos/RCL estimada
do Município de Paranaguá situa-se na média
de 1,43%, para o período 2010-2035, enquanto
a relação Dívida Líquida/RCL é de 0,40. Portanto, abaixo dos respectivos limites de 16%,
11,5% e 1,20 ﬁxados pelo Senado Federal.
e) Há existência de margem nos limites
da União para a concessão da garantia pleiteada e de margem suﬁciente para que o município reembolse a União caso esta tenha de
honrar o compromisso assumido na condição
de garantidora;
f) A Prefeitura Municipal de Paranaguá
encontra-se adimplente com as instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional e
não constam pendências referentes a ﬁnanciamentos e reﬁnanciamentos concedidos pela
União ou garantias por ela honradas;
g) O município não ﬁrmou contrato na
modalidade de parcerias público-privadas e,
portanto, não está sujeito à observância dos
limites de despesas nessa categoria para a
obtenção de garantia da União;
h) O presente empréstimo não atribui
ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações
dessa natureza;
i) O Prefeito declarou o pleno exercício
da competência tributária do Município;
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j) Atestou-se os gastos mínimos com
saúde e educação e dos limites máximos para
as despesas com pessoal.
Em suma, a STN declara nada a opor à concessão da garantia pela União, desde que, previamente à
assinatura dos contratos, sejam veriﬁcados pelo Ministério da Fazenda: (i) o cumprimento, pelo Município de
Paranaguá, Estado do Paraná, das condições prévias
ao primeiro desembolso, (ii) a adimplência da administração direta municipal para com a União e suas entidades controladas e (iii) a formalização do contrato de
contragarantia. Registre-se que essas ressalvas foram
adequadamente reaﬁrmadas no Parecer da PGFN.
Quanto à minuta do contrato de empréstimo, a
PGFN informa que estão estipuladas as cláusulas usuais para esse tipo de operação e que foi observado o
disposto no art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal. Ou seja, a minuta de contrato não contém
disposição de natureza política, atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e
às leis do País, bem assim que implique compensação
automática de débitos e créditos. A procuradoria do
município também se manifestou pela legalidade das
cláusulas constantes da minuta contratual.
No que diz respeito ao mérito econômico, ﬁnanceiro e social do Programa objeto do ﬁnanciamento
sob exame, cabe destacar que ele contará com investimentos totais de USS37,0 milhões, sendo US$16,6
milhões ﬁnanciados pelo BID e o restante na forma de
contrapartida municipal, com desembolsos e contrapartidas previstos entre 2011 e 2015.
O custo efetivo médio da operação com o BID
foi estimado em 5,85% ao ano, ﬂutuante conforme a
variação da Libor. A STN asseverou que a operação
encontra-se em patamar aceitável, considerando-se
o custo médio de captação do Tesouro em dólar no
mercado internacional.
Por ﬁm, conforme informações da STN, o Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano
do Município de Paranaguá está estruturado em três
componentes: Infraestrutura Urbana, compreendendo
obras de mobilidade e transporte e macrodrenagem;
Desenvolvimento Social, que inclui investimento na infraestrutura social para melhorar as condições físicas
e ampliar a cobertura da rede municipal de educação
e saúde, e Fortalecimento Institucional, que ﬁnanciará
a atualização de cadastros, implantação de rede de
telecomunicações e aquisição de equipamentos.
O Programa tem como objetivo “contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos residentes do Município......., por meio da implantação de projetos de
desenvolvimento urbano e social de macro drenagem
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e de mobilidade urbana, além de ações para o fortalecimento da gestão municipal”.
Conclui-se, assim, que o pedido de autorização
formulado pelo Município de Paranaguá – PR está de
acordo com a Constituição Federal e com as Resoluções do Senado Federal n° 40 e 43, ambas de 2001,
e 48, de 2007, e demais exigências legais.
III – Voto
Por todo o exposto, voto pela concessão da autorização pleiteada para que o Município de Paranaguá, Estado do Paraná, possa contratar a operação
de credito externo com o BID, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 29, DE 2011
Autoriza o Município de Paranaguá,
Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos
dólares dos Estados Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de Paranaguá, Estado do
Paraná, autorizado a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos ‘e
quarenta e nove mil e seiscentos dólares dos Estados
Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento do “Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano Município
de Paranaguá – Paranaguá Rumo Certo”, no âmbito
do Programa Procidades.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
será realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de Paranaguá, Estado
do Paraná;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos
dólares dos Estados Unidos da América);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (Libor);
VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados
a partir da vigência do contrato;
VII – opções de conversão: ó mutuário poderá
exercer a opção de conversão dos desembolsos de
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moeda e/ou a opção de conversão de moeda dos saldos devedores;
VIII – amortização do saldo devedor em dólares
dos Estados Unidos da América: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possíveis
iguais, pagas no dia 15 dos meses de abril e de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira cincos anos
após a da data da assinatura do contrato e a última
até 25 (vinte e cinco) anos depois dessa mesma data;
IX – amortização do saldo devedor em reais:
será ﬁxada para cada desembolso convertido para
reais; sendo que as condições oferecidas pelo BID ao
mutuário são as constantes da “Carta de Cotação Indicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da
“Carta de Notiﬁcação da Conversão de Desembolso”;
X – juros aplicáveis para saldo devedor em
dólares dos Estados Unidos da América: exigidos
semestralmente nas mesmas datas do pagamento
da amortização e calculados sobre o saldo devedor
periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada
trimestre determinada pelo BID e composta pela taxa
LIBOR trimestral para dólar dos Estados Unidos da
América, mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros
baseada na LIBOR, e mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
XI – juros aplicáveis para saldo devedor em
reais: no caso da conversão de moeda, o BID indicará,
por meio da Carta de Notiﬁcação, a taxa de juros base,
que signiﬁca a taxa de juros equivalente no mercado de
reais (BRL), à soma de: (i) a taxa USD LIBOR (LIBOR
para dólar dos Estados Unidos da América) para três
meses, mais (ii) dez (10) pontos-base (pbs); a taxa de
juros base será determinada para cada conversão em
função (i) da taxa ﬁxa de juros aplicada a um montante
nominal corrigido pela inﬂação; (ii) do cronograma de
pagamentos; (iii) da data da conversão; e (iv) do montante nominal de cada conversão;
XII – opção de ﬁxação da taxa de juros: o mutuário poderá, com o consentimento do garantidor,
solicitar ao BID a conversão para uma taxa de juros
ﬁxa de parte ou da totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na taxa LIBOR e uma
nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos
devedores do Empréstimo calculados a uma taxa de
juros ﬁxa para a taxa de juros baseada na LIBOR,
sendo que os prazos e montantes mínimos requeridos
para as conversões estão estabelecidos no contrato
de empréstimo e os custos decorrentes da realização
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das opções de conversão serão repassados pelo BID
ao mutuário;
XIII – comissão de compromisso: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)
do saldo não desembolsado do ﬁnanciamento, exigida
juntamente com os juros e entrando em vigor sessenta
dias após a assinatura do contrato;
XIV – despesa com inspeção e supervisão
geral: não poderá, em um semestre determinado, ser
superior a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo
original de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º Fica a União autorizada a conceder garantia ao Município de Paranaguá, Estado do Paraná, na
operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
ﬁca condicionada a:
I – que o Município de Paranaguá, Estado do
Paraná, celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
cotas de repartição de receitas de que tratam os arts.
158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias
estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167, § 4º,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter as
transferências de recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados, diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Município ou das
transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso;
III – que seja veriﬁcada a adimplência do ente
garantido junto à União e suas controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de julho de 2011. – Senador
Cristovão Buarque.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 642, de 2011,
da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela
apresentação do seguinte Projeto de Resolução nº
29, de 2011 (MSF 97/2011), que autoriza o Município
de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Fe-
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derativa do Brasil, no valor de até US$ 16.649.600,00
(dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil
e seiscentos dólares dos Estados Unidos da América).
A proposição ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 376, DE 2011
Acrescenta o parágrafo segundo no
art. 8° da Lei n. 8.072 de 1990, para dobrar
a pena nos casos de quadrilha ou bando
armado nos casos ali previstos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8° da Lei n. 8.072/1990 passará a
viger acrescido do parágrafo segundo, com a seguinte redação:
“Art. 8° Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de
reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos,
prática de tortura, tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns ou terrorismo.
§1º O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena
reduzida de 1(um) a 2/3 (dois terços). (NR).
§2º A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado. (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
No contexto das mudanças da Lei n. 12.403 de
2011, resta absolutamente necessário que algumas
medidas legislativas sejam tomadas no sentido de aperfeiçoar as inovações trazidas, sob pena de se perder
os nobres objetivos da nova norma, trazendo evidentes
prejuízos para o combate ao crime e à impunidade.
Dentre as modiﬁcações que se fazem indispensáveis, estão o aumento das penalidades previstas
nos delitos de formação de quadrilha ou bando e de
coação no curso do processo, já que nos termos previstos no atual Código Penal (arts. 288 e 344, respectivamente), não mais seria possível a decretação da
prisão preventiva de natureza cautelar aos acusados
da prática desses delitos.
Nesse sentido, já apresentei projeto de lei sugerindo que o crime de quadrilha e bando e o crime de
coação no curso do processo tenham pena mínima
de 02 (dois) anos e pena máxima de 05 (cinco) anos,
aumento signiﬁcativo que permite o enquadramento
desses delitos nos casos passíveis de decretação de
prisão preventiva.
Entretanto, com o intuito de atender plenamente
a necessidade de proteção da sociedade e o dever de
proporcionalidade entre os delitos e as penas através
de uma leitura sistemática da ordem constitucional, se
torna imprescindível que seja alterada também a reda-
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ção do preceito secundário do art. 8º da Lei 8.072/90,
dobrando a pena quando se tratar de quadrilha ou
bando armado nos casos ali previstos.
Com efeito, apesar do art. 8º da Lei n. 8.072/90
prever pena maior para os casos de quadrilha ou bando reunidos para ﬁns de cometer crimes hediondos,
prática de tortura, tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns ou terrorismo, percebe-se que há uma nítida
lacuna legislativa quando o legislador não utilizou a
mesma fórmula utilizada no Código Penal de dobrar
as penas desse delito no caso de bando ou quadrilha
armada, gerando uma desproporcionalidade entre a
pena aplicável e o bem jurídico a ser protegido.
Isso porque, de acordo com as normas atuais,
ainda sem o aumento de pena proposto, uma quadrilha ou bando armado teria uma pena de 02 (dois) a 06
(seis) anos, muito próxima da pena de 03 (três) a 06
(seis) anos prevista na Lei dos Crimes Hediondos. A
manter essa situação, perde-se a eﬁcácia dissuasória
em relação aos delitos descritos na Lei n. 8.072/90.
Caso seja aprovado o aumento de pena para o
delito de quadrilha ou bando, essa desproporcionalidade agrava-se ainda mais, gerando mesmo uma
inconstitucionalidade por omissão da Lei n. 8.072/90.
Neste permeio, vale a lustrosa ponderação de
SILVA FRANCO1, em relação ao princípio constitucional/penal da proporcionalidade, o qual, antes de tudo,
deve ser salvaguardado pelo Legislador, in verbis:
“O princípio da proporcionalidade exige que
se faça um juízo de ponderação sobre a relação
existente entre o bem que é lesionado ou posto
em perito (gravidade do fato) e o bem de que pode
alguém ser privado (gravidade da pena). Toda
vez que, nessa relação, houver, um desequilíbrio
acentuado, estabelece-se, em consequência,
inaceitável desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o estabelecimento
de cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade
concreto) que careçam de relação valorativa com
o fato cometido considerado em seu signiﬁcado
global. Tem, em consequência, um duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de estabelecer
penas proporcionais, em abstrato, à gravidade do
delito) e o juiz (as penas que o os juízes impõem
ao autor do delito têm de ser proporcionadas à
sua concreta gravidade).”
Desta feita, considerando a necessidade de cumprir
a Constituição de 1988 e manter a proporcionalidade entre
1

SILVA FRANCO, Alberto. Crimes hediondos, p. 67. Apud GRECO
FILHO, Vicente. Curso de Direito Penal, p. 73 – 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.
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os delitos e as penas através da interpretação sistemática do ordenamento pátrio, conto com a sensibilidade dos nobres colegas para sua aprovação, certo
de que a alteração ora proposta representa um claro
avanço na legislação penal brasileira. – Pedro Taques,
Senador da República.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipiﬁcados no Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
I – homicídio (art. 121), quando praticado em
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualiﬁcado (art.
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº
8.930, de 6.9.1994)
II – latrocínio (art. 157, § 3o, in ﬁne); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
III – extorsão qualiﬁcada pela morte (art. 158,
§ 2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
IV – extorsão mediante seqüestro e na forma
qualiﬁcada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009)
VII – epidemia com resultado morte (art. 267,
§ 1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994)
VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº
9.695, de 20.8.1998)
VII-B – falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou
medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com
a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de
1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 20.8.1998)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o
da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de
6.9.1994)
....................................................................................
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DECRETO-LEI
Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
Quadrilha ou bando
Art. 288 – Associarem-se mais de três pessoas,
em quadrilha ou bando, para o ﬁm de cometer crimes:
Pena – reclusão, de um a três anos. (Vide Lei
8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único – A pena aplica-se em dobro,
se a quadrilha ou bando é armado.
Coação no curso do processo
Art. 344 – Usar de violência ou grave ameaça,
com o ﬁm de favorecer interesse próprio ou alheio,
contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa
que funciona ou é chamada a intervir em processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
LEI Nº 12.403, DE 4 DE MAIO DE 2011
Vigência
Altera dispositivos do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, relativos à prisão processual, ﬁança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências.
A Presidenta da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 282, 283, 289, 299, 300, 306, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 345,
346, 350 e 439 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“TÍTULO IX
Da Prisão, das Medidas Cautelares
e da Liberdade Provisória”
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título deverão ser aplicadas observando-se a:
I – necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II – adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando
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no curso da investigação criminal, por representação
da autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público.
§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineﬁcácia da medida, o juiz, ao receber o pedido
de medida cautelar, determinará a intimação da parte
contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das
peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou
substituí-la quando veriﬁcar a falta de motivo para que
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem
razões que a justiﬁquem.
§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319).” (NR)
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em
ﬂagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente, em decorrência
de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude
de prisão temporária ou prisão preventiva.
§ 1o As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada,
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.
§ 2o A prisão poderá ser efetuada em qualquer
dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.” (NR)
“Art. 289. Quando o acusado estiver no território
nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será
deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória
o inteiro teor do mandado.
§ 1o Havendo urgência, o juiz poderá requisitar
a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual
deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor
da ﬁança se arbitrada.
§ 2o A autoridade a quem se ﬁzer a requisição
tomará as precauções necessárias para averiguar a
autenticidade da comunicação.
§ 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da efetivação da medida.” (NR)
“Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se ﬁzer a
requisição, as precauções necessárias para averiguar
a autenticidade desta.” (NR)
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“Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ﬁcarão separadas das que já estiverem deﬁnitivamente
condenadas, nos termos da lei de execução penal.
Parágrafo único. O militar preso em ﬂagrante delito,
após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ﬁcará
preso à disposição das autoridades competentes.” (NR)
“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente, ao Ministério Público e à família
do preso ou à pessoa por ele indicada.
§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em ﬂagrante e, caso o autuado
não informe o nome de seu advogado, cópia integral
para a Defensoria Pública.
§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso,
mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e
os das testemunhas.” (NR)
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em ﬂagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em ﬂagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312
deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuﬁcientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem ﬁança.
Parágrafo único. Se o juiz veriﬁcar, pelo auto de
prisão em ﬂagrante, que o agente praticou o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do caput do
art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente,
conceder ao acusado liberdade provisória, mediante
termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.” (NR)
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do
querelante ou do assistente, ou por representação da
autoridade policial.” (NR)
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suﬁciente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (NR)
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva:
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I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deﬁciência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência;
IV – (revogado).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil
da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suﬁcientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado
imediatamente em liberdade após a identiﬁcação, salvo se
outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” (NR)
“Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso
será decretada se o juiz veriﬁcar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas
condições previstas nos incisos I, II e III do caput do
art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.” (NR)
“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.” (NR)
“CAPÍTULO IV
Da Prisão Domiciliar”
“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência,
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (NR)
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I – maior de 80 (oitenta) anos;
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III – imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deﬁciência;
IV – gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste
artigo.” (NR)
“CAPÍTULO V
Das Outras Medidas Cautelares”
“Art. 319. São medidas cautelares diversas da
prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições ﬁxadas pelo juiz, para informar e
justiﬁcar atividades;
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II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III – proibição de manter contato com pessoa
determinada quando, por circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando
a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno
e nos dias de folga quando o investigado ou acusado
tenha residência e trabalho ﬁxos;
VI – suspensão do exercício de função pública
ou de atividade de natureza econômica ou ﬁnanceira
quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável
ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver
risco de reiteração;
VIII – ﬁança, nas infrações que a admitem, para
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar
a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustiﬁcada à ordem judicial;
IX – monitoração eletrônica.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o A ﬁança será aplicada de acordo com as
disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser
cumulada com outras medidas cautelares.” (NR)
“Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será
comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de
ﬁscalizar as saídas do território nacional, intimando-se
o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” (NR)
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as
medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282
deste Código.
I – (revogado)
II – (revogado).” (NR)
“Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder ﬁança nos casos de infração cuja pena
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4
(quatro) anos.
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Parágrafo único. Nos demais casos, a ﬁança será
requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito)
horas.” (NR)
“Art. 323. Não será concedida ﬁança:
I – nos crimes de racismo;
II – nos crimes de tortura, tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, terrorismo e nos deﬁnidos
como crimes hediondos;
III – nos crimes cometidos por grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático;
IV – (revogado);
V – (revogado).” (NR)
“Art. 324. Não será, igualmente, concedida ﬁança:
I – aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado ﬁança anteriormente concedida ou infringido,
sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se
referem os arts. 327 e 328 deste Código;
II – em caso de prisão civil ou militar;
III – (revogado);
IV – quando presentes os motivos que autorizam
a decretação da prisão preventiva (art. 312).” (NR)
“Art. 325. O valor da ﬁança será ﬁxado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
a) (revogada);
b) (revogada);
c) (revogada).
I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade,
no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade
cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica
do preso, a ﬁança poderá ser:
I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
§ 2o (Revogado):
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).” (NR)
“Art. 334. A ﬁança poderá ser prestada enquanto
não transitar em julgado a sentença condenatória.” (NR)
“Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade
policial a concessão da ﬁança, o preso, ou alguém por
ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 (quarenta e
oito) horas.” (NR)
“Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como ﬁança servirão ao pagamento das custas, da indenização
do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu
for condenado.
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Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação
ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).” (NR)
“Art. 337. Se a ﬁança for declarada sem efeito
ou passar em julgado sentença que houver absolvido
o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor
que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336
deste Código.” (NR)
“Art. 341. Julgar-se-á quebrada a ﬁança quando
o acusado:
I – regularmente intimado para ato do processo,
deixar de comparecer, sem motivo justo;
II – deliberadamente praticar ato de obstrução
ao andamento do processo;
III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a ﬁança;
IV – resistir injustiﬁcadamente a ordem judicial;
V – praticar nova infração penal dolosa.” (NR)
“Art. 343. O quebramento injustiﬁcado da ﬁança
importará na perda de metade do seu valor, cabendo
ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas
cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão
preventiva.” (NR)
“Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade,
o valor da ﬁança, se, condenado, o acusado não se
apresentar para o início do cumprimento da pena deﬁnitivamente imposta.” (NR)
“Art. 345. No caso de perda da ﬁança, o seu valor,
deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado
estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário,
na forma da lei.” (NR)
“Art. 346. No caso de quebramento de ﬁança,
feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código,
o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário,
na forma da lei.” (NR)
“Art. 350. Nos casos em que couber ﬁança, o
juiz, veriﬁcando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o
às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste
Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único. Se o beneﬁciado descumprir,
sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art.
282 deste Código.” (NR)
“Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá
presunção de idoneidade moral.” (NR)
Art. 2o O Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 289-A:
“Art. 289-A. O juiz competente providenciará o
imediato registro do mandado de prisão em banco
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de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
para essa ﬁnalidade.
§ 1o Qualquer agente policial poderá efetuar a
prisão determinada no mandado de prisão registrado
no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da
competência territorial do juiz que o expediu.
§ 2o Qualquer agente policial poderá efetuar a
prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado
e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este
providenciar, em seguida, o registro do mandado na
forma do caput deste artigo.
§ 3o A prisão será imediatamente comunicada ao
juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho
Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.
§ 4o O preso será informado de seus direitos, nos
termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal
e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.
§ 5o Havendo dúvidas das autoridades locais
sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre
a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2o do
art. 290 deste Código.
§ 6o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere
o caput deste artigo.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a data de sua publicação oﬁcial.
Art. 4o São revogados o art. 298, o inciso IV do
art. 313, os §§ 1o a 3o do art. 319, os incisos I e II do
art. 321, os incisos IV e V do art. 323, o inciso III do
art. 324, o § 2o e seus incisos I, II e III do art. 325 e os
arts. 393 e 595, todos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
Brasília, 4 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF – José
Eduardo Cardozo.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 377, DE 2011
Institui o Dia Nacional da Síndrome
de Down.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Síndrome de Down, a ser celebrado no dia 21 de março de
cada ano.
Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis
pela coordenação e implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com Síndrome de Down ﬁcam
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incumbidos de promover a realização e divulgação
de eventos que valorizem a pessoa com Síndrome de
Down na sociedade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir
o Dia Nacional da Síndrome de Down, a ser celebrado
no dia 21 de março de cada ano.
O dia 21 é dedicado às comemorações do Dia
Internacional da Síndrome de Down. Foi a data escolhida pela Associação Internacional Down Syndrome
International, em alusão aos três cromossomos no par
de número 21 (21/3) que as pessoas com síndrome
de Down possuem.
A síndrome de Down não uma doença. É uma
ocorrência genética natural, que, segundo estimativas,
acontece em uma a cada 700 nascimentos. Por motivos
ainda desconhecidos, durante a gestação, as células
do embrião são formadas com 47 cromossomos no
lugar dos 46 que se formam normalmente.
O material genético em excesso (localizado no
par de número 21) altera o desenvolvimento regular da
criança. Os efeitos do material extra variam enormemente de indivíduo para indivíduo, mas se pode dizer
que as principais características são os olhinhos puxados, o bebê ser mais molinho, e o desenvolvimento
em geral se dar em um ritmo mais lento.
Com apoio para seu desenvolvimento e a inclusão
em todas as esferas da sociedade, as pessoas com
síndrome de Down têm rompido muitas barreiras. Em
todo o mundo, e também aqui no Brasil, há pessoas
com síndrome de Down estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, escrevendo livros, se casando e até
chegando à universidade.
A instituição do dia 21 de março como o Dia Nacional da Síndrome de Down tem por objetivo contribuir para assegurar a inclusão plena das pessoas com
esse tipo de deﬁciência na sociedade.
São esses os motivos pelos quais submetemos
esta proposição ao exame dos ilustres membros do
augusto Congresso Nacional.
Sala das Sessões, Senador Lindbergh Farias.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 378, DE 2011
Altera a Lei n° 5.811, de 11 de outubro
de 1972, para garantir a todos os trabalhadores, efetivos ou comissionados, a jornada
de turnos ininterruptos.
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Art. 1˚ O Art. 1º da Lei n.º 5.811, de 11 de outubro
de1972, que “dispõe sobre o regime de trabalho dos
empregados nas atividades de exploração, perfuração,
produção e reﬁnação de petróleo, industrialização do
xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo
e seus derivados por meio de dutos”, ﬁca acrescido
do seguinte parágrafo único:
“Art.1º ...................................................
Parágrafo único. Inclui-se no âmbito de
aplicação desta lei os demais empregados e
trabalhadores terceirizados que prestem serviços em regime de embarque e conﬁnamento, ainda que em atividades não inseridas nas
descritas no ‘caput’ deste artigo, como as ligadas a projetos de construção e montagens.”
Art. 2º O Art. 5º da Lei n.º 5.811, de 11 de outubro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Sempre que for imprescindível
à continuidade operacional durante as vinte
e quatro horas do dia, poderá ser mantido no
regime de sobreaviso o trabalhador:
I – com responsabilidade de supervisão
das operações previstas no ‘caput’ do art. 1º;
II – engajado em trabalhos:
a) de geologia de poço;
b) de apoio operacional às atividades
enumeradas no § 1º do art. 2º;
c) sob regime de embarque e conﬁnamento, nos termos do parágrafo único do Art. 1º.
§ 1º Entende-se por regime de sobreaviso aquele que o empregado permanece à
disposição do empregador por um período de
vinte quatro horas para prestar assistência aos
trabalhos normais ou atender as necessidades
ocasionais de operação.
§ 2º Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho efetivo não excederá de seis horas.” (NR).
Art. 3º O inciso I do Art. 6º da Lei n.º 5.811, de 11 de
outubro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
I – Repouso de trinta e seis horas consecutivas para cada período de vinte quatro horas em que permanecer de sobreaviso;” (NR).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O inciso XIV do Art. 7º da Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, independentemente de “outros
que visem à melhoria de sua condição social”, o direito à
“jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.”

Quarta-feira 6

45

26915

Todavia, desde a promulgação do texto constitucional, a jurisprudência divergiu bastante quanto à
aplicabilidade deste dispositivo aos trabalhadores regidos pela Lei n.º 5.811, de 11 de outubro de 1972, ora
entendendo que a Constituição Federal não recepcionou essa legislação, ora entendendo que, a despeito
da Lei Maior, ainda está em vigor a jornada de doze
horas, aplicadas àqueles trabalhadores regidos pela
referida lei ordinária, que prestem serviços sob o regime de turnos ininterruptos de revezamento (Art. 5º,
§ 2º, da Lei n. 5.811/72).
Atualmente, no âmbito do Tribunal Superior do
Trabalho – TST, prevalece esse último entendimento, na
esteira de votos como o do Ministro Ives Gandra e o do
Ministro João Oreste Dalazen, sob o fundamento de que
a Constituição Federal não revogou a Lei n.º 5.811/72,
tendo em vista que esta é uma lei especial e já assegurou diversos outros direitos àqueles trabalhadores. Nesse sentido é o voto do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga,
Relator do Processo PROC. Nº TST-E-ED-A-RR-20922/2002-900-05-00.0, publicado no DJ de
24.02.2006:
“(...)enquanto o eg. Tribunal Regional entendeu que a Lei 5.811/72 não tinha aplicação
ao caso concreto, em face da exigência prevista
no art. 7º, XIV, da CF, a C. Turma, ao contrário,
em acórdão da lavra do Exmo. Ministro Ives
Gandra, entendeu: ‘(...) a controvérsia foi dirimida à luz da Lei nº 5.811/72, porque é esta
lei que regula a categoria do Sindicato que se
apresentou como substituto processual.
A matéria foi decidida, portanto, em consonância
a recentemente editada Súmula 391 do C. TST que disciplina: Petroleiros. Lei nº 5.811/72. Turno ininterrupto
de revezamento. Horas extras e alteração da jornada
para horário ﬁxo. A Lei nº 5.811/72 foi recepcionada
pela CF/88 no que se refere à duração da jornada de
trabalho em regime de revezamento dos petroleiros.’ (...)
Comungando com o mesmo entendimento,
destaca-se a explanação do ilustre Ministro João
Oreste Dalazen acerca da matéria: Esta Colenda
Corte, inclusive, mediante iterativa, notória e atual jurisprudência vem assentando que a Lei n.º
5.811/72 foi recepcionada pelo artigo 7º, inciso XIV,
da Constituição Federal de 1988 (ERR 189970/95
-Min. Schulte -DJ 16.10.98 -unânime): ‘PETROBRÁS HORAS EXTRAS – TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO -LEI 5.811/72.
Referida lei é de regulamentação especíﬁca aos
petroleiros, pois estes desenvolvem uma atividade atípica, o que torna impossível ser fracionada
para a inclusão no sistema de revezamento de
seis horas, previsto no artigo 7º, inciso XIV, da
Constituição Federal de 88. Fica, portanto, manti-
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da a aplicação da Lei 5.811/72, que prevê turnos
maiores, entretanto, estabelece outras condições
vantajosas à categoria, conforme seus artigos 3º
e 4º.’ (TST-RR-230448/95 -1ª Turma -Min. Ursulino
Santos DJ 07.08.98 – unânime).(...)” – Negritamos.
Ora, Nobres Colegas, o intérprete da legislação
ordinária desconsiderou por completo a vontade do legislador constituinte que quis assegurar, “além de outros
direitos”, esta norma de ordem pública: a jornada mais
reduzida àqueles trabalhadores que acabam tendo sua
saúde comprometida em função de jornadas ininterruptas
e em turnos que se alternam ora pela manhã, ora pela
tarde e ora pela noite. Conforme bem sustentado pelo
Ministro Luciano de Castilho, vencido naquela Corte:
“A intenção do legislador constituinte foi
amparar o trabalhador que, dada a rotineira
variação de horário de trabalho, sofre prejuízo em relação ao convívio social e familiar e
tem sobrecarga maior de desgaste físico, com
agressão natural ao seu ciclo biológico, principalmente em face da perda de parte do tempo costumeiramente destinado ao descanso
noturno”. (ERR 707444/02.2).
As conquistas por aqueles trabalhadores, por meio
da legislação ordinária, em 1972, deu-se exatamente
pelo reconhecimento dos efeitos nocivos, decorrentes
dessa forma de prestação de serviços, à saúde desse
segmento de mão-de-obra. O fato de ser estendido
esse reconhecimento a todos que sofrem, com a mesma jornada dos petroleiros, o mesmo tipo de desgaste
decorrente dos turnos ininterruptos de revezamento,
não retira daqueles o direito à nova conquista social,
agora alçada em nível constitucional, inclusive.
Assim, nem a precedência e nem a conquista de
outras “vantagens” que minimizam os efeitos nocivos da
atividade não lhes retira o direito assegurado a todos,
independentemente do segmento de mão-de-obra, mas
apenas dependente da forma da prestação da atividade – por meio de turnos ininterruptos de revezamento.
O atual entendimento que prevalece no Tribunal
Superior do Trabalho, portanto, contraria não apenas
o próprio Art. 7º, caput, da Constituição (que garante
aqueles além de outros direitos), mas ainda é por completo destoante dos princípios assegurados por essa
mesma Constituição e dos primados fundamentais que
norteiam o Direito do Trabalho.
Por outro lado, o fundamento de Sua Excelência
no sentido de que, por ser “atípica”, é “impossível” que
a atividade dos petroleiros seja “fracionada para a inclusão no sistema de revezamento de seis horas, previsto
no artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal de 88”,
desaﬁa a própria realidade, tendo em vista que Convenções Coletivas da categoria reconhecem a referida
jornada. Cite-se, ilustrativamente, com realces nossos:
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“CLÁUSULA TERCEIRA -DA CARGA DE TRABALHO EM REGIME DE TURNO ININTERRUPTO DE
REVEZAMENTO Para os empregados em regime de
turno ininterrupto de revezamento, conforme previsto no
artigo sétimo, inciso XIV, da Constituição Federal, a carga
semanal de trabalho será de 36hs (trinta e seis horas),
sem redução de adicionais.” (Convenção Coletiva dos
Químicos e Petroquímicos, de 01/09/2002 a 31/08/2003,
in http://www.sind.org.br/acordos_sinper_sinpaq.asp).
“CLÁUSULA 45a. – Jornada de Trabalho – Turno Ininterrupto de Revezamento. Em atendimento ao
inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal,a carga semanal do pessoal engajado no esquema de turno ininterrupto de revezamento é de cinco grupos de
turnos, com jornada de 8 (oito) horas diárias e carga
semanal de 33,6 horas, sem que, em conseqüência,
caiba pagamento de qualquer hora extra, garantido,
porém, o pagamento dos adicionais de trabalho noturno, hora de repouso e alimentação e periculosidade,
quando couber.
CLÁUSULA 46a. – Jornada de Trabalho – Regime Especial de Campo. A Companhia concederá aos
empregados engajados no Regime Especial de Campo – REC, a relação de dias de trabalho para dias de
folga de 1 x 1,5, jornada diária de 12 (doze) horas, com
intervalo para repouso e alimentação e a carga semanal
de 33,6 (trinta e três vírgula seis) horas.” (Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004, ﬁrmado entre a Petrobras
Transporte SA – Transpetro, a Federação Única dos
Petroleiros -FUP, como mandatária dos indicatos de
Petroleiros, e os Sindicatos da categoria proﬁssional
dos trabalhadores na indústria do petróleo, in O referido critério de folga de 14 x 21 é adotado em função
do efeito decorrente da nova jornada constitucional
de seis horas, tendo substituído o anterior critério de
folga de 14 x 14 decorrente da jornada de 12 horas.
Vejamos:
Para uma jornada de 12 horas (§ 2º do Art. 5º), a
Lei n.º 5.811/72 estabelece que haverá um repouso de
24 horas consecutivas para cada período de 24 horas
trabalhadas (inciso I do Art. 6º), não podendo o empregado permanecer em serviço por período superior
a 15 dias consecutivos (Art. 8º).
Portanto a proporção entre horas de trabalho e
horas de repouso, nos termos da Lei em epígrafe, é
de 1 : 1, assim demonstrada, matematicamente, pela
regra de três simples e direta:
24 ht ------24 hr
14 dt ------x df
Onde:
ht = horas de trabalho
hr = horas de repouso,
dt = dias de trabalho e
df = dias de folga
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Logo, 14 dt = 14 df , ou seja, para 14
dias de trabalho, haverá 14 dias de folga, nos
termos da Lei n.º 5.811/72.
Tratando-se de norma tutelar, com a jornada de
12 horas (Lei n.º 5.811/72) reduzida para seis horas
(Constituição Federal), a relação entre horas de trabalho
e horas de repouso, inversamente proporcional, passa
a ser de 1 : 1,5. E isto porque a redução da jornada
de trabalho pela metade (de doze para seis) implica o
acréscimo de horas de repouso em número que corresponde, também, à metade daquelas horas (24 horas de
repouso + 12 horas de repouso = 36 horas de repouso).
Assim, em decorrência da nova jornada constitucional de seis horas, para cada período de 24 horas
trabalhadas, haverá um repouso de 36 horas consecutivas, o que, por sua vez, implica dizer que para 14
dias de trabalho haverá 21 dias de folga:
24 ht ---------36 hr
14 dt ----------x df
Logo, 14 dt : 21 df , ou seja, para 14 dias
de trabalho, haverá 21 dias de folga, nos termos
da Lei n.º 5.811/72, combinada com a norma
constitucional (Art. 7º, inciso IVX).
Com o presente Projeto, portanto, objetivamos
assegurar a jornada de turnos ininterruptos de revezamento, estabelecida no inciso XIV do Art. 7º da Constituição Federal, aos trabalhadores abrangidos pela Lei
n.º 5.811/72, restabelecendo a vontade do constituinte,
desviada pelo intérprete.
É importante ressaltar que a medida não desprestigia nem inﬁrma a almejada força que se pretende imprimir às negociações coletivas. Aﬁnal, o próprio dispositivo
constitucional estabelece que a jornada é de seis horas,
“salvo negociação coletiva” (inciso XIV do Art. 7º da CF).
Trata-se apenas de garantir o direito mínimo para todos
quando este é de ordem pública, inclusive. E exatamente
por isso, o âmbito de aplicação da norma deve ser garantido a todos os que prestem serviços sob o regime de
embarque e conﬁnamento e sofrem o mesmo desgaste,
independente de serem contratados como empregado
regular ou como trabalhador terceirizado.
Por estas justas e legítimas razões, temos a certeza de contar com o apoio de nossos Ilustres Colegas
Congressistas. – Senador Lindbergh Farias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.811, DE 11 DE OUTUBRO DE 1972
Dispõe sobre o regime de trabalho dos
empregados nas atividades de exploração,
perfuração, produção e reﬁnação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus
derivados por meio de dutos.
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O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O regime de trabalho regulado nesta lei
é aplicável aos empregados que prestam serviços
em atividades de exploração, perfuração, produção e
reﬁnação de petróleo, bem como na industrialização
do xisto, na indústria petroquímica e no transporte de
petróleo e seus derivados por meio de dutos.
Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu
posto de trabalho em regime de revezamento.
§ 1º O regime de revezamento em turno de 8
(oito) horas será adotado nas atividades previstas no
art. 1º, ﬁcando a utilização do turno de 12 (doze) horas
restrita às seguintes situações especiais:
a) atividades de exploração, perfuração, produção
e transferência de petróleo do mar;
b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou
de difícil acesso.
§ 2º Para garantir a normalidade das operações
ou para atender a imperativos de segurança industrial,
poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no
item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no
local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o
intervalo destinado a repouso e alimentação.
Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito)
horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:
I – Pagamento do adicional de trabalho noturno na
forma do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho;
II – Pagamento em dobro da hora de repouso e
alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;
III – Alimentação gratuita, no posto de trabalho,
durante o turno em que estiver em serviço;
IV – Transporte gratuito para o local de trabalho;
V – Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.
Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da empresa pagamento
à conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho noturno, os respectivos valores serão compensados
nos direitos a que se referem os itens I e II deste artigo.
Art. 4º Ao empregado que trabalhe no regime
de revezamento em turno de 12 (doze) horas, ﬁcam
assegurados, além dos já previstos nos itens I, II, III e
IV do art. 3º, os seguintes direitos:
I – Alojamento coletivo gratuito e adequado ao
seu descanso e higiene;
II – Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada turno trabalhado.
Art. 5º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional durante as 24 (vinte e quatro) horas do
dia, o empregado com responsabilidade de supervisão
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das operações previstas no art. 1º, ou engajado em
trabalhos de geologia de poço, ou, ainda, em trabalhos
de apoio operacional às atividades enumeradas nas
alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 2º, poderá ser mantido
no regime de sobreaviso.
§ 1º Entende-se por regime de sobreaviso aquele
que o empregado permanece à disposição do empregador por um período de 24 (vinte quatro) horas para
prestar assistência aos trabalhos normais ou atender
as necessidades ocasionais de operação.
§ 2º Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho
efetivo não excederá de 12 (doze) horas.
Art. 6º Durante o período em que permanecer no
regime de sobreaviso, serão assegurados ao empregado, além dos já previstos nos itens III e IV do art. 3º
e I do art. 4º, os seguintes direitos:
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I – Repouso de 24 (vinte quatro) horas consecutivas para cada período de 24 (vinte quatro) horas em
que permanecer de sobreaviso;
II – Remuneração adicional correspondente a, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do respectivo salário-básico, para compensar a eventualidade de trabalho
noturno ou a variação de horário para repouso e alimentação.
Parágrafo único. Considera-se salário-básico a
importância ﬁxa mensal correspondente à retribuição
do trabalho prestado pelo empregado na jornada normal de trabalho, antes do acréscimo de vantagens,
incentivos ou benefícios, a qualquer título.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381, DE 2011
Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para dispor sobre a jornada
de trabalho, remuneração do serviço extraordinário e do adicional sobre o trabalho noturno do empregado doméstico e
seguro-desemprego.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de
1972, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos
2º-B, 2º-C e 2º-D:
“Art. 2º-B A duração normal do trabalho
não excederá de oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais.”
“Art. 2º-C A remuneração do serviço extraordinário será superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.”
“Art. 2º-D O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito,
sua remuneração terá um acréscimo de vinte
por cento, pelo menos, sobre a hora diurna.
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§ 1º A hora do trabalho noturno será
computada como de cinquenta e dois minutos
e trinta segundos.
§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as
vinte e duas horas de um dia e as cinco horas
do dia seguinte.”
Art. 2º O § 1º do art. 6º-A e o inciso III do art. 6º-B
da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6o-A. ..............................................
§ 1o O benefício será concedido ao empregado que tiver trabalhado como doméstico
por um período mínimo de quinze meses nos
últimos vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa causa.
. ....................................................” (NR)
“Art. 6o -B .............................................
..............................................................
III – comprovantes do recolhimento da
contribuição previdenciária, durante o período
referido no inciso I, na condição de empregado doméstico;
.................................................... ” (NR)
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A 100ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou, no dia 16 de junho de
2011, históricas normas internacionais do trabalho,
destinadas a melhorar as condições de trabalho de
dezenas de milhões de trabalhadores domésticos no
mundo inteiro.
O Brasil é um dos países mais avançados do
mundo na garantia de direitos para os trabalhadores
domésticos. Hoje, a legislação brasileira assegura-lhes
remuneração mínima de um salário mínimo; 13º salário;
férias remuneradas de 30 dias com, pelo menos, um
terço a mais que o salário normal; o repouso semanal
remunerado, de preferência aos domingos; licença à
gestante; aviso prévio remunerado de, no mínimo, 30
dias; estabilidade da gestante em caso de gravidez;
direito aos feriados civis e religiosos; acesso à Justiça
do Trabalho; liberdade sindical; licença-paternidade; e
benefícios da previdência social, como salário-maternidade a aposentadoria, entre outros.
Todavia, a despeito de a legislação brasileira dispensar um tratamento especial a esses trabalhadores,
serão necessárias algumas adaptações nessas normas
de proteção do trabalho doméstico a ﬁm de adequá-las às exigências da Convenção 189.
Para tanto, no art. 1º do projeto, estamos assegurando aos trabalhadores domésticos a duração do
trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, remuneração do serviço
extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por
cento à do normal, bem como o pagamento de adicional noturno.
Já o art. 2º dispõe sobre o seguro-desemprego,
que, para sua concessão, deixa de depender da contribuição, pelo empregador, ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), como prevê a legislação
atual. Essa mudança se faz necessária, tendo em
vista que o benefício do seguro-desemprego tem
sua fonte de ﬁnanciamento no Fundo de Amparo
do Trabalhador (FAT) e não no FGTS. Com efeito,
esse fundo foi instituído para remunerar o empregado pelo tempo efetivamente trabalhado, bem como
para ﬁnanciar a habitação, saneamento básico e
infra-estrutura urbana.
Por essas razões, submetemos esta proposição ao exame dos ilustres membros desta Casa, esperando que venham aprová-la, eis que se trata de
importante iniciativa para o aprimoramento de nossa
legislação. – Senadora Lídice da Mata.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a proﬁssão de empregado doméstico e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 2o-A. É vedado ao empregador doméstico
efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia.
(Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006)
Art. 6o-A. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do seguro-desemprego, de que trata a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no valor de um salário mínimo, por um
período máximo de três meses, de forma contínua ou
alternada.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
§ 1o O benefício será concedido ao empregado
inscrito no FGTS que tiver trabalhado como doméstico
por um período mínimo de quinze meses nos últimos
vinte e quatro meses contados da dispensa sem justa causa.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
§ 2o Considera-se justa causa para os efeitos
desta Lei as hipóteses previstas no art. 482, com exceção das alíneas “c” e “g” e do seu parágrafo único,
da Consolidação das Leis do Trabalho.(Incluído pela
Lei nº 10.208, de 23.3.2001)” (NR)
Art. 6o-B. Para se habilitar ao benefício, o trabalhador deverá apresentar ao órgão competente do
Ministério do Trabalho e Emprego:(Incluído pela Lei nº
10.208, de 23.3.2001)
I – Carteira de Trabalho e Previdência Social, na
qual deverão constar a anotação do contrato de trabalho
doméstico e a data da dispensa, de modo a comprovar
o vínculo empregatício, como empregado doméstico,
durante pelo menos quinze meses nos últimos vinte e
quatro meses; (Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
II – termo de rescisão do contrato de trabalho
atestando a dispensa sem justa causa;(Incluído pela
Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
III – comprovantes do recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, durante o período referido no inciso I, na condição de empregado
doméstico;(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
IV – declaração de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte;
e(Iincluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
V – declaração de que não possui renda própria
de qualquer natureza suﬁciente à sua manutenção e de
sua família.(Incluído pela Lei nº 10.208, de 23.3.2001)
(À Comissão de Assuntos Socais, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2011
Dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deﬁciência ou mobilidade reduzida nos locais que
especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os shopping centers, terão obrigatoriamente em sua área de lazer, além de brinquedos comuns,
outros adaptados para crianças com deﬁciência ou
mobilidade reduzida.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação do Senado Federal dispõe sobre a instalação de
brinquedos adaptados para crianças com deﬁciência
nos shopping centers.
Os brinquedos instalados nesses locais nem
sempre possuem condições para o uso de crianças
portadoras de deﬁciências. Sendo que muitos são dispostos à população infantil, sem a menor preocupação
com os que têm necessidades especiais.
Assim entendemos que os brinquedos devem
atender também às peculiaridades das crianças com
deﬁciências, pois a estas são criados verdadeiros campos de exclusão, denotando acentuada discriminação
em momento de lazer coletivo nesses estabelecimentos.
Deste modo, a proposição em tela dará às crianças com deﬁciência, a oportunidade de diversão e
também de integração e de interação com as demais
crianças que freqüentem tais lugares, beneﬁciando
o seu desenvolvimento em convívio conjunto, razão
pela qual espero poder contar com o apoio dos meus
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, Senador Vital do Rêgo.
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2011
Altera o art. 25 da Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, para conceder descontos
especiais nas tarifas de energia elétrica que
for utilizada para irrigação e aquicultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades
consumidoras classiﬁcadas na Classe Rural,
inclusive Cooperativas de Eletriﬁcação Rural,
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serão concedidos ao consumo que se veriﬁque na atividade de irrigação e aqüicultura,
em qualquer hora do dia. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A atividade rural de plantio e a aqüicultura têm
recebido justos incentivos por meio de desconto nas
tarifas de energia elétrica, no período compreendido
entre 21h30min e 6h00min. Ainda assim, esse incentivo
tem sido insuﬁciente para viabilizar economicamente
essas atividades.
Os países desenvolvidos vêem essas atividades
como estratégicas, para prover segurança alimentar
e para reduzir a pressão migratória rumo às cidades.
Para isso, dão a elas fortes subsídios, tanto na produção quanto na venda dos produtos. Não é o caso do
Brasil, cujos pequenos agricultores e aqüicultores se
vêem obrigados a competir, num mercado que beira
a concorrência perfeita, com grandes produtores nacionais e de outros países.
Mesmo com os descontos já previstos na legislação, as atividades de irrigação e aqüicultura não têm
conseguido o lucro necessário para sustentar seus
negócios. Ademais, elas ﬁcam limitadas a um período que desrespeita o ciclo normal de sono-vigíla dos
trabalhadores.
O risco das atividades de produção primária de
alimentos é muito alto, principalmente para os pequenos produtores. Esse risco tem levado vários pequenos
produtores à falência, o que só reforça a tendência de
esvaziamento do campo e inchaço das cidades.
A extensão do desconto tarifário para as 24 horas
do dia proporcionaria ao homem do campo maiores
condições para a sua ﬁxação no campo, para mais
oportunidades de emprego e para geração de renda
no meio rural, reduzindo o inchaço populacional das
cidades.
Conto com o apoio dos meus Pares para a aprovação desta proposição, que teria um impacto extremamente benéﬁco para o País. – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002
Mensagem de veto
Texto compilado
Conversão da MPv nº 14, de 2001
Dispõe sobre a expansão da oferta de
energia elétrica emergencial, recomposição
tarifária extraordinária, cria o Programa de
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Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia
elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27
de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no
5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24
de julho de 2000, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o ................................................................
...........................................................................
Art. 24. ...................................................................
Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classiﬁcadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletriﬁcação Rural, serão concedidos ao consumo que se veriﬁque na atividade de irrigação e aqüicultura desenvolvida
em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e
trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário
ou permissionário de serviço público de distribuição de
energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os consumidores,
garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte
e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia
seguinte. (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
Art. 26. ...............................................................
Art. 32. ...............................................................
Brasília, 26 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Sérgio Silva do Amaral
– Francisco Luiz Sibut Gomide – Silvano Gianni.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de
29.4.2002 (Edição extra)
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 384, DE 2011
Altera o art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, para autorizar o Juizado
Especial a julgar causas cíveis que envolvam interesse de menor e se relacionem a
registros públicos e ao Direito de Família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
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..............................................................
§ 2º Salvo o disposto no § 4º, ﬁcam excluídas da competência do Juizado Especial as
causas de natureza alimentar, falimentar, ﬁscal
e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos
e ao estado e capacidade das pessoas, ainda
que de cunho patrimonial.
..............................................................
§ 4º O Juizado Especial Cível também
é competente para o processamento e julgamento das causas de reconhecimento voluntário de paternidade, de divórcio consensual,
de separação judicial consensual e de menor
complexidade cuja matéria diga respeito a
registros públicos, inclusive inventários consensuais e concessão de alvarás para levantamento de valores pertencentes a falecido e
depositados em conta corrente, nas quais se
revelem interesses de menores.
§ 5º Compete ao Ministério Público intervir nas causas a que se refere o § 4º.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Certas categorias de proﬁssionais do Direito resistem a qualquer possível ampliação da competência
dos Juizados Especiais, alegando que tal medida só
pioraria o assoberbamento que já enfrentam esses
órgãos jurisdicionais, os quais, contraditoriamente,
tiveram entre os fundamentos de sua criação a promoção da celeridade na resolução das lides de menor
complexidade e a desobstrução das vias tradicionais
de processamento e julgamento das ações. Frequentemente, entretanto, essa espécie de alegação se presta
a mascarar receios menos nobres, tendentes à conservação de uma burocracia judicial insuspeitamente
proveitosa para essas mesmas categorias.
O fato é que os Juizados continuam a ﬁgurar como
o meio de justiça mais elogiado pela população, o que
é constantemente corroborado por pesquisas de opinião nacionais e regionais, a exemplo da recentemente
promovida pelo Departamento de Apoio aos Juizados
Especiais (DAJE) da Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado do Mato Grosso e denominada “Os Juizados
Especiais Querem Ouvir Você”.
Em contrapartida, as causas de família e correlatas compõem considerável parcela dos litígios do País,
e, embora não raro encontrem solução no âmbito das
centrais de conciliação das varas comuns, sua trami-
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tação não deixa de sofrer os efeitos da burocracia enfrentada pelo processo tradicional.
Uma feliz tentativa de dirimir o problema foi levada
a cabo por meio da Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de
2007, que tornou possível a realização de inventário,
partilha, separação consensual e divórcio consensual
por via administrativa. Ocorre, porém, que as causas
que envolvam interesse de menor não foram alcançadas por esse diploma legal, pois o legislador, de
modo prudente e judicioso, diga-se, considerou que
tais ações não podem prescindir da apreciação do juiz
e da ﬁscalização do Ministério Público.
Pretendemos, com este projeto de lei, dar mais um
passo adiante, possibilitando desta feita que, havendo
ab initio consenso entre as partes, essas causas sejam
processadas e julgadas nos Juizados Especiais Cíveis,
ainda que seu deslinde venha a implicar repercussões
sobre o interesse de menores. Evidentemente, o Ministério Público será chamado a intervir nessas hipóteses, como hoje ocorre no processamento ordinário
das ações dessa natureza.
Realmente cremos que essa alteração legislativa
vai representar uma surpreendente e benfazeja revolução para a população, no que concerne ao acesso
à Justiça.
Assim, é com esses legítimos objetivos que esperamos granjear o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Pedro Taques, Senador da
República.
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela União,
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para conciliação, processo, julgamento e execução,
nas causas de sua competência.
Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
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CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais Cíveis
Seção I
Da Competência
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência
para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I – as causas cujo valor não exceda a quarenta
vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
III – a ação de despejo para uso próprio;
IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de
valor não excedente ao ﬁxado no inciso I deste artigo.
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a
execução:
I – dos seus julgados;
II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor
de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o
disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar,
ﬁscal e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho
patrimonial.
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta
Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese
de conciliação.
Art. 4º É competente, para as causas previstas
nesta Lei, o Juizado do foro:
I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, do
local onde aquele exerça atividades proﬁssionais ou
econômicas ou mantenha estabelecimento, ﬁlial, agência, sucursal ou escritório;
II – do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III – do domicílio do autor ou do local do ato ou
fato, nas ações para reparação de dano de qualquer
natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá
a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste
artigo.
....................................................................................
LEI Nº 11.441, DE 4 DE JANEIRO DE 2007
Altera dispositivos da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e
divórcio consensual por via administrativa.
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O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 982. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário
judicial; se todos forem capazes e concordes,
poderá fazer-se o inventário e a partilha por
escritura pública, a qual constituirá título hábil
para o registro imobiliário.
Parágrafo único. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes
interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou advogados de cada uma delas,
cuja qualiﬁcação e assinatura constarão do
ato notarial.” (NR)
“Art. 983. O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 (sessenta)
dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes,
podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício
ou a requerimento de parte.
Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
o
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§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um
deles, cuja qualiﬁcação e assinatura constarão
do ato notarial.
§ 3o A escritura e demais atos notariais
serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei.”
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5o Revoga-se o parágrafo único do art. 983
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil.
Brasília, 4 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Márcio Thomaz Bastos.
Este texto não substitui o publicado no DOU de
5.1.2007.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 385, DE 2011

o

Art. 2 O art. 1.031 da Lei n 5.869, de 1973 –
Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do
art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil, será homologada de
plano pelo juiz, mediante a prova da quitação
dos tributos relativos aos bens do espólio e às
suas rendas, com observância dos arts. 1.032
a 1.035 desta Lei.
.................................................... ” (NR)
Art. 3o A Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art.
1.124-A:
“Art. 1.124-A. A separação consensual
e o divórcio consensual, não havendo ﬁlhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública,
da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à
pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento.

Altera os arts. 288 e 344 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar a pena do crime
de quadrilha ou bando e a pena do crime
de coação no curso do processo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 288 e 344 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passam a
viger com a redação abaixo:
“Art. 288. Associarem-se mais de três
pessoas, em quadrilha ou bando, para o ﬁm
de cometer crimes:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos. (NR)
..............................................................
Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o ﬁm de favorecer interesse próprio
ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou
administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa, além da pena correspondente
à violência”. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O Advento da Lei n. 12.403 de 2011 trouxe algumas perplexidades para a sociedade brasileira, de
modo que cabe ao legislador estar atento às mudanças e promover os aperfeiçoamentos necessários para
que os resultados da aplicação da nova norma não se
desvirtuem e tragam malefícios sociais.
Nesse espírito, e com a convicção de cumprir a
determinação constitucional acerca da proibição da
proteção insuﬁciente em matéria de segurança, proponho o presente projeto de lei, com vistas a aumentar
as penalidades previstas nos delitos de formação de
quadrilha ou bando e de coação no curso do processo, ambos previstos no atual Código Penal (arts. 288
e 344, respectivamente).
Tal se justiﬁca porque, em se tratando de agente
não reincidente, a Lei n. 12.403 de 2011, apenas autoriza a decretação da preventiva nos crimes cuja pena
privativa de liberdade máxima seja superior a 4 (quatro) anos, excluindo, assim, a possibilidade de aplicá-la
aos acusados da prática dos delitos acima indicados.
Entretanto, os dois crimes se amoldam, de forma clara
e evidente, aos fundamentos da medida extrema, não
havendo motivo razoável para não abrangê-los.
Explica Rogério Sanches Cunha1 que a ordem
pública é o primeiro dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social.
Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Quando tal
tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a
prisão preventiva, a ﬁm de evitar que o agente, solto,
continue a delinquir. Não há dúvidas de que a quadrilha
ou bando, crime contra a paz pública, consistente na
associação de mais de três pessoas, de forma estável
e permanente, para o cometimento de crimes, abala,
signiﬁcativamente, a ordem pública, merecendo eﬁciente resposta estatal, tanto preventiva quanto repressiva.
Aliás, não sem razão este crime admite prisão temporária (art. 1º, inc. III, letra “l”, da Lei 7.960/89).
A custódia preventiva justiﬁca-se, ainda, para
preservar a prova processual, garantindo sua regular
aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer
ingerência nefasta do agente. Na coação no curso do
processo, espécie de crime contra a administração da
justiça, o agente, mediante violência ou grave ameaça,
busca diﬁcultar ou desﬁgurar as provas. Diante desse
quadro, a prisão também se mostra necessária, resposta pronta e eﬁcaz do Estado.
1 In “Prisão e Medidas Cautelares – Comentários à Lei 12.403/11”,
Ed. RT, 2011, pp. 144-7.
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Para sanar essa insuﬁciente intervenção estatal,
prevalecendo o principio da proteção eﬁciente dos bens
jurídicos, sugiro que o crime de quadrilha e bando e
o crime de coação no curso do tenham pena mínima
de 02 (dois) anos e pena máxima de 05 (cinco) anos.
Assim, ambos os delitos admitirão a decretação da prisão preventiva, mesmo para agentes
primários. Além disso, o aumento da pena mínima
para 02 (dois) anos impede a possibilidade de suspensão condicional do processo, previsto no art. 89
da Lei 9.099/95.
Por ﬁm, a necessidade e urgência na aprovação do projeto se justiﬁca pelo fato de quadrilheiros
e coatores primários, hoje presos preventivamente,
serão colocados em liberdade nas primeiras horas
da vigência da novel Lei, não havendo tese ou argumento jurídico que os mantenha custodiados, gerando, para a sociedade, um sentimento de abandono,
e, para os presos, de impunidade. – Pedro Taques,
Senador da República
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO
DE 1940
Código Penal.
Quadrilha ou bando
Art. 288 – Associarem-se mais de três pessoas,
em quadrilha ou bando, para o ﬁm de cometer crimes:
Pena – reclusão, de um a três anos. (Vide Lei
8.072, de 25.7.1990)
Parágrafo único – A pena aplica-se em dobro, se
a quadrilha ou bando é armado.
....................................................................................
Coação no curso do processo
Art. 344 – Usar de violência ou grave ameaça,
com o ﬁm de favorecer interesse próprio ou alheio,
contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa
que funciona ou é chamada a intervir em processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
....................................................................................
LEI Nº 12.403, DE 4 DE MAIO DE 2011
Vigência
Altera dispositivos do Decreto-Lei no
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, relativos à prisão processual, ﬁança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá outras providências.
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A Presidenta da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Os arts. 282, 283, 289, 299, 300, 306, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 344, 345,
346, 350 e 439 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, passam a
vigorar com a seguinte redação:
TÍTULO IX
Da Prisão, das Medidas Cautelares
e da Liberdade Provisória
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título deverão ser aplicadas observando-se a:
I – necessidade para aplicação da lei penal, para
a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II – adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo
juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando
no curso da investigação criminal, por representação
da autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público.
§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineﬁcácia da medida, o juiz, ao receber o pedido
de medida cautelar, determinará a intimação da parte
contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das
peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor
outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a
prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou
substituí-la quando veriﬁcar a falta de motivo para que
subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem
razões que a justiﬁquem.
§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319).” (NR)
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em
ﬂagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente, em decorrência
de sentença condenatória transitada em julgado ou,
no curso da investigação ou do processo, em virtude
de prisão temporária ou prisão preventiva.
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§ 1o As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada,
cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.
§ 2o A prisão poderá ser efetuada em qualquer
dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.” (NR)
“Art. 289. Quando o acusado estiver no território
nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será
deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória
o inteiro teor do mandado.
§ 1o Havendo urgência, o juiz poderá requisitar
a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual
deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor
da ﬁança se arbitrada.
§ 2o A autoridade a quem se ﬁzer a requisição
tomará as precauções necessárias para averiguar a
autenticidade da comunicação.
§ 3o O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da efetivação da medida.” (NR)
“Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se ﬁzer a
requisição, as precauções necessárias para averiguar
a autenticidade desta.” (NR)
“Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ﬁcarão separadas das que já estiverem deﬁnitivamente
condenadas, nos termos da lei de execução penal.
Parágrafo único. O militar preso em ﬂagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será
recolhido a quartel da instituição a que pertencer,
onde ﬁcará preso à disposição das autoridades competentes.” (NR)
“Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local
onde se encontre serão comunicados imediatamente
ao juiz competente, ao Ministério Público e à família
do preso ou à pessoa por ele indicada.
§ 1o Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em ﬂagrante e, caso o autuado
não informe o nome de seu advogado, cópia integral
para a Defensoria Pública.
§ 2o No mesmo prazo, será entregue ao preso,
mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e
os das testemunhas.” (NR)
“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em ﬂagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; ou
II – converter a prisão em ﬂagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312

70

26940

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuﬁcientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III – conceder liberdade provisória, com ou sem
ﬁança.
Parágrafo único. Se o juiz veriﬁcar, pelo auto de
prisão em ﬂagrante, que o agente praticou o fato nas
condições constantes dos incisos I a III do caput do
art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, poderá, fundamentadamente,
conceder ao acusado liberdade provisória, mediante
termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.” (NR)
“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação
penal, ou a requerimento do Ministério Público, do
querelante ou do assistente, ou por representação da
autoridade policial.” (NR)
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suﬁciente de autoria.
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (NR)
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deﬁciência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência;
IV – (revogado).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão
preventiva quando houver dúvida sobre a identidade
civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suﬁcientes para esclarecê-la, devendo o preso ser
colocado imediatamente em liberdade após a identiﬁcação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” (NR)
“Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso
será decretada se o juiz veriﬁcar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas
condições previstas nos incisos I, II e III do caput do
art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.” (NR)
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“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada.” (NR)
CAPÍTULO IV
Da Prisão Domiciliar
“Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência,
só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.” (NR)
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I – maior de 80 (oitenta) anos;
II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III – imprescindível aos cuidados especiais de
pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deﬁciência;
IV – gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste
artigo.” (NR)
CAPÍTULO V
Das Outras Medidas Cautelares
“Art. 319. São medidas cautelares diversas da
prisão:
I – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições ﬁxadas pelo juiz, para informar e
justiﬁcar atividades;
II – proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III – proibição de manter contato com pessoa
determinada quando, por circunstâncias relacionadas
ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV – proibição de ausentar-se da Comarca quando
a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução;
V – recolhimento domiciliar no período noturno
e nos dias de folga quando o investigado ou acusado
tenha residência e trabalho ﬁxos;
VI – suspensão do exercício de função pública
ou de atividade de natureza econômica ou ﬁnanceira
quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII – internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável
ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver
risco de reiteração;
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VIII – ﬁança, nas infrações que a admitem, para
assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar
a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustiﬁcada à ordem judicial;
IX – monitoração eletrônica.
§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o A ﬁança será aplicada de acordo com as
disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser
cumulada com outras medidas cautelares.” (NR)
“Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será
comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de
ﬁscalizar as saídas do território nacional, intimando-se
o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” (NR)
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as
medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282
deste Código.
I – (revogado)
II – (revogado).” (NR)
“Art. 322. A autoridade policial somente poderá conceder ﬁança nos casos de infração cuja pena
privativa de liberdade máxima não seja superior a 4
(quatro) anos.
Parágrafo único. Nos demais casos, a ﬁança será
requerida ao juiz, que decidirá em 48 (quarenta e oito)
horas.” (NR)
“Art. 323. Não será concedida ﬁança:
I – nos crimes de racismo;
II – nos crimes de tortura, tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, terrorismo e nos deﬁnidos
como crimes hediondos;
III – nos crimes cometidos por grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático;
IV – (revogado);
V – (revogado).” (NR)
“Art. 324. Não será, igualmente, concedida ﬁança:
I – aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado ﬁança anteriormente concedida ou infringido,
sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se
referem os arts. 327 e 328 deste Código;
II – em caso de prisão civil ou militar;
III – (revogado);
IV – quando presentes os motivos que autorizam
a decretação da prisão preventiva (art. 312).” (NR)
“Art. 325. O valor da ﬁança será ﬁxado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:
a) (revogada);
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b) (revogada);
c) (revogada).
I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade,
no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;
II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade
cominada for superior a 4 (quatro) anos.
§ 1o Se assim recomendar a situação econômica
do preso, a ﬁança poderá ser:
I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;
II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou
III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.
§ 2o (Revogado):
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).” (NR)
“Art. 334. A ﬁança poderá ser prestada enquanto
não transitar em julgado a sentença condenatória.” (NR)
“Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade
policial a concessão da ﬁança, o preso, ou alguém por
ele, poderá prestá-la, mediante simples petição, perante o juiz competente, que decidirá em 48 (quarenta e
oito) horas.” (NR)
“Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como ﬁança servirão ao pagamento das custas, da indenização
do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu
for condenado.
Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação
ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal).” (NR)
“Art. 337. Se a ﬁança for declarada sem efeito
ou passar em julgado sentença que houver absolvido
o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor
que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336
deste Código.” (NR)
“Art. 341. Julgar-se-á quebrada a ﬁança quando
o acusado:
I – regularmente intimado para ato do processo,
deixar de comparecer, sem motivo justo;
II – deliberadamente praticar ato de obstrução
ao andamento do processo;
III – descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a ﬁança;
IV – resistir injustiﬁcadamente a ordem judicial;
V – praticar nova infração penal dolosa.” (NR)
“Art. 343. O quebramento injustiﬁcado da ﬁança
importará na perda de metade do seu valor, cabendo
ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas
cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão
preventiva.” (NR)
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“Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade,
o valor da ﬁança, se, condenado, o acusado não se
apresentar para o início do cumprimento da pena deﬁnitivamente imposta.” (NR)
“Art. 345. No caso de perda da ﬁança, o seu valor,
deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado
estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário,
na forma da lei.” (NR)
“Art. 346. No caso de quebramento de ﬁança,
feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código,
o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário,
na forma da lei.” (NR)
“Art. 350. Nos casos em que couber ﬁança, o
juiz, veriﬁcando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o
às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste
Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Parágrafo único. Se o beneﬁciado descumprir,
sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art.
282 deste Código.” (NR)
“Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá
presunção de idoneidade moral.” (NR)
Art. 2o O Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 289-A:
“Art. 289-A. O juiz competente providenciará o
imediato registro do mandado de prisão em banco
de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
para essa ﬁnalidade.
§ 1o Qualquer agente policial poderá efetuar a
prisão determinada no mandado de prisão registrado
no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da
competência territorial do juiz que o expediu.
§ 2o Qualquer agente policial poderá efetuar a
prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado
e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este
providenciar, em seguida, o registro do mandado na
forma do caput deste artigo.
§ 3o A prisão será imediatamente comunicada ao
juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho
Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.
§ 4o O preso será informado de seus direitos, nos
termos do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal
e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.
§ 5o Havendo dúvidas das autoridades locais
sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre
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a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2o do
art. 290 deste Código.
§ 6o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere
o caput deste artigo.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias
após a data de sua publicação oﬁcial.
Art. 4o São revogados o art. 298, o inciso IV do
art. 313, os §§ 1o a 3o do art. 319, os incisos I e II do
art. 321, os incisos IV e V do art. 323, o inciso III do
art. 324, o § 2o e seus incisos I, II e III do art. 325 e os
arts. 393 e 595, todos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
Brasília, 4 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF – José
Eduardo Cardozo.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
CAPÍTULO III
Da Segurança Pública
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:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
§ 1º – A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
§ 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)
I – apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II – prevenir e reprimir o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;
III – exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;
III – exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
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IV – exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.
§ 2º – A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3º – A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da
lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das rodovias federais.(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º – às polícias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e
a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5º – às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de
bombeiros militares, além das atribuições deﬁnidas em
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6º – As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º – A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eﬁciência de suas atividades.
§ 8º – Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
ﬁxada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 386, DE 2011
Altera o Código Penal, para prever
como modalidade qualiﬁcada do crime de
difamação o ato de divulgação não autorizada de imagens por meio eletrônico, conhecido como sexting.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 139 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a viger
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acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual
parágrafo único como § 1º:
“Art. 139 ................................................
§1º.........................................................
§2º Difamar alguém com a divulgação
ou compartilhamento não consentido ou não
autorizado de fotograﬁa, vídeo ou imagem,
por qualquer meio eletrônico ou digital, que
contenha cena de sexo ou qualquer forma de
exposição de sua intimidade:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e multa. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Um novo fenômeno tem preocupado as famílias
e as escolas brasileiras. Trata-se do sexting, que é um
neologismo formado pela união de duas palavras – sex
(sexo) e texting (envio de mensagem) –, fenômeno
nascido nos EUA e que há pouco tempo chegou ao
Brasil. O sexting é praticado em sua maioria por jovens,
que enviam fotos sensuais por meio de celulares, da
internet e das redes sociais.
O processo tem início quando a troca de fotos
entre namorados ou jovens com relacionamentos afetivos, seja através do celular ou por meio de correio
eletrônico. Após o término, movido por espírito de vingança, o jovem dissemina as fotos da parceira. É o
que se tem chamado de “vingança digital”. A prática
vem preocupando representantes da Polícia Civil, do
Ministério Público e de entidades civis de preservação
dos direitos humanos na internet.
A polícia tem utilizado o art. 139 do Código Penal para ﬁxar a pena dos réus com maioridade penal,
enquadrando-os por difamação. O presente projeto objetiva tornar tal ato modalidade qualiﬁcada de difamação, com aumento de pena. A covardia e a exposição
da intimidade justiﬁcam um tratamento mais rigoroso
por parte da legislação penal.
Julgamos tratar-se de medida legislativa importante, que tem por ﬁm reduzir a incidência desse ato
em nossa sociedade, e para a qual pedimos o apoio
de nossos nobres Pares – Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO
DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
....................................................................................
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Difamação
Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato
ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Exceção da verdade
Parágrafo único – A exceção da verdade somente
se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 387, DE 2011
Dispõe sobre o processo de registro
e disseminação da produção técnico-cientíﬁca pelas instituições de educação superior, bem como as unidades de pesquisa no
Brasil e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições de educação superior de
caráter público, bem como as unidades de pesquisa,
ﬁcam obrigadas a construir repositórios institucionais
de acesso livre, nos quais deverá ser depositado,
obrigatoriamente, o inteiro teor da produção técnico-cientíﬁca conclusiva dos estudantes aprovados em
cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, assim como, da produção técnico-cientíﬁca, resultado de pesquisas cientíﬁcas realizadas por seus
professores, pesquisadores e colaboradores, apoiados
com recursos públicos para acesso livre na rede mundial de computadores.
§ 1º Os repositórios institucionais deverão ser
compatíveis com padrões de interoperabilidade adotados internacionalmente com vistas a sua integração
a outros repositórios estrangeiros.
§ 2º A responsabilidade pela integração, consolidação e disseminação de todos os repositórios institucionais em sítio da rede mundial de computadores será
delegada a órgão competente designado pela União.
§ 3º Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I – produção técnico-cientíﬁca: monograﬁas, teses,
dissertações, e artigos publicados em revistas, nacionais e internacionais, com revisão por pares;
II – apoio ﬁnanceiro: ﬁnanciamentos, salários,
uso de instalações públicas e outras formas de suporte
fornecidas pelas instituições públicas.
§ 4º Deverão ser depositadas toda a produção
cientíﬁca resultado de pesquisas que receberam apoio
ﬁnanceiro proveniente do governo federal, estadual e
municipal.
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§ 5º No caso em que a produção técnico-cientíﬁca, de que trata o § 4º deste artigo, seja protegida
por contratos de direito de propriedade intelectual ou
contenha invenções ou modelos de utilidade passíveis
de patenteamento que a impeça de ser depositada em
seu completo teor, os professores, pesquisadores e
colaboradores se obrigarão a depositar os seus metadados, informações que descrevam a referida produção técnico-cientíﬁca, tanto os de caráter bibliográﬁco
quanto os relacionados com as questões de direitos,
mantendo-os, provisoriamente, em acesso restrito enquanto durar a restrição, tendo o dever de disponibilizar
o acesso ao seu completo teor a partir do momento
da cessação da limitação expressa neste parágrafo.
§ 6º A restrição de acesso mencionada no §5º
faz parte da solução do sistema a ser utilizado para a
construção e administração do repositório e é uma das
funções que o repositório deve oferecer ao pesquisador.
§ 7º O repositório deverá oferecer também a
possibilidade de o usuário, interessado em ter acesso
a um documento cujo acesso é restrito, solicitar uma
cópia do referido documento diretamente ao pesquisador por intermédio de e-mail.
§ 8º O depósito deverá ser realizado, de forma
imediata, a partir do momento em que a produção
cientíﬁca for aprovada para publicação por revista
cientíﬁca, ou, no caso de relatórios ou monograﬁas,
quando aprovados pela respectiva instituição de ensino ou pesquisa.
§ 9º Os padrões de interoperabilidade serão estabelecidos pelo órgão competente designado nos
termos do § 2º deste artigo.
§ 10. As instituições de educação superior e as
unidades de pesquisa receberão do órgão designado
para esse ﬁm a orientação técnica e a assistência necessária para a construção dos repositórios.
§ 11. As agências de fomento e universidades de
que tratam essa Lei deverão incluir em suas memórias de cálculo, para avaliação da produção cientíﬁca
do pesquisador, o número de artigos publicados em
revistas com revisão por pares que foram depositados
em repositórios institucionais.
Art. 2º Com o propósito de estimular os professores, pesquisadores e colaboradores a observar o
disposto nesta Lei, bem como propor ações e medidas
que promovam o ﬂuxo da informação cientíﬁca, com
base nas estratégias do acesso livre, será constituído
comitê de alto nível, composto por representantes dos
principais segmentos da comunidade cientíﬁca envolvidos na cadeia produtiva da pesquisa cientíﬁca, com
o objetivo de propor uma política nacional de acesso
livre à informação cientíﬁca.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 dias após a
data da sua publicação.
Justiﬁcação
Atualmente, um dos temas mais candentes no
meio acadêmico é o acesso aberto à produção cientíﬁca, que é também chamada de literatura cientíﬁca,
através da internet. A sociedade do conhecimento –
forjada por aqueles que criaram e animam o espírito da
rede internacional de computadores desde muito antes
de sua popularização – é caracterizada pela busca do
saber com base na coletivização, na distribuição e na
difusão das descobertas em comunidades de interesse. O compartilhamento do saber em todas as esferas
e em escala global é uma tendência nítida do mundo
contemporâneo. Vem, em boa hora, permitindo superar
velhas práticas, presentes, até por inércia, no sentido
contrário, tais como as da concentração do saber, da
hierarquização, do poder autolegitimado e autoconcedido e a do prevalecimento do ganho econômico sobre
o interesse social. A partilha do conhecimento e essas
velhas práticas são matrizes ideológicas e comportamentais bastante distintas e altamente conﬂitantes, que
afetam não apenas o campo acadêmico, mas também
os campos cultural, social e econômico.
A disponibilização pública de conteúdos digitais,
sua proteção legal e a garantia de acesso aos seus
produtos derivados são fundamentais para alimentar
as cadeias culturais, artísticas, educativas e cientíﬁcas.
Em relação a esse extenso universo, devem ser consideradas também as questões da proteção aos direitos
autorais e da garantia do domínio público, no caso do
resultado de pesquisas ﬁnanciadas pelo poder público.
A universidade dispõe de meios acessíveis, criativos e baratos para superar a injustiﬁcável separação
que ainda mantém para com o todo social. A promoção
do acesso aberto à informação, a criação de repositórios de conteúdos digitais e a elaboração de uma política consistente com respeito ao registro e divulgação
de conteúdos digitais, todas essas iniciativas vêm ao
encontro da demanda docente de difundir a produção
intelectual da academia. A instituição de mecanismos
de acesso aberto dá mais visibilidade e transparência
àquilo que é produzido pela universidade, reforçando
sua função de servir à sociedade, e promover o conhecimento cientíﬁco e a difusão cultural.
A construção dos repositórios e o arquivamento
digital da produção técnico-cientíﬁca proporcionarão
maior visibilidade dos investimentos do governo em
ciência e tecnologia (C&T), além de dar subsídios,
aos poderes públicos, para a elaboração da política
de fomento de C&T para o Brasil.
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É importante ressaltar o impacto da aplicação
do conhecimento cientíﬁco no desenvolvimento social,
econômico, cientíﬁco e tecnológico de um país.
O governo, em especial com a criação dessa rede
de repositórios institucionais, abre a possibilidade de
obtenção de indicadores que orientem os rumos da
ciência e tecnologia no País. Além disso, o governo ao
criar essa rede de repositórios de acesso livre estará
promovendo maior transparência e governança nos
investimentos em pesquisa cientíﬁca e mostrando à
sociedade brasileira o produto advindo dos impostos
e taxas pagas por ela.
É importante observar que iniciativas similares
a esta já estão em curso na maioria dos países localizados na Europa e na América do Norte. Hoje, mais
de 80% das políticas de acesso livre são provenientes
de países localizados nesses dois continentes.A Comunidade Européia já se posicionou à favor do acesso
livre e vem ﬁnanciando diversos projetos com vistas à
construção de uma infraestrutura de acesso livre com
vistas a integrar todos os repositórios de acesso livre
dos seus países membros. Dos países que compõem
o bloco econômico BRIC, a Rússia, Índia e China já
aderiram a essas iniciativas. Este projeto, portanto, inserirá o Brasil nesta infraestrutura global do acesso livre.
Considerando a concentração de conhecimentos
gerados em países localizados no hemisfério norte e
os altos custos de manutenção das publicações periódicas em suporte físico, emerge o fenômeno da “exclusão cognitiva”. A ação proposta neste projeto de lei
contribui para reduzir essa exclusão, vez que favorece
o registro e a disseminação da produção cientíﬁca brasileira, de forma livre e integrada.
Desse modo, tendo em conta a pertinência do
projeto e sua importância para o desenvolvimento
da ciência e o desenvolvimento do Brasil conclamo o
apoio de meus Pares congressistas com vistas a sua
aprovação. – Senador Rodrigo Rollemberg.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 388, DE 2011
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003, para dispor sobre a
base de cálculo do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza dos serviços prestados pelas agências de viagens.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 7º ..................................................
..............................................................
§ 4º Os serviços descritos pelo subitem
9.02 da lista de serviços anexa a esta Lei
Complementar, prestados por agências de turismo remuneradas por comissão, terão como
base de cálculo do imposto o valor bruto da
comissão recebida e o valor agregado pela
agência ao custo das mercadorias e serviços
oferecidos.”(NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
Justiﬁcação
Um dos grandes méritos da Lei Geral do Turismo
(Lei nº 11.771, de 2008) foi o de deﬁnir o conceito de
agência de turismo de acordo com a realidade consolidada do mercado. Segundo o art. 27 daquela Lei,
agência de turismo é a empresa que fornece serviços
turísticos diretamente ou a que tem como atividade
econômica a intermediação de serviços turísticos entre consumidores e terceiros fornecedores.
Ainda de acordo com a Lei Geral do Turismo, o
preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço
de custo desses fornecedores, facultando-se à agência
de turismo cobrar taxa de serviço do consumidor pelos
serviços prestados. Ou seja, a forma de remuneração
das agências de turismo pelo operador ou pelo consumidor dá-se mediante o pagamento de comissão ou
pelo acréscimo ao chamado “preço líquido”.
Esse avanço, entretanto, não foi incorporado à
lei tributária, o que vem causando sérias aﬂições ao
segmento, tendo em vista a falta de referência às peculiaridades dos serviços prestados pelas agências de
turismo na Lei Complementar (LCP) nº 116, de 2003,
que trata das regras gerais sobre o Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS). O presente projeto
tenciona promover a necessária alteração naquela
Lei, exatamente para estabelecer os critérios gerais
adequados e justos a serem aplicados pelo município quando do estabelecimento da base de cálculo
do referido tributo em relação às agências de turismo.
Atualmente, o art. 7º da LCP nº 116, de 2003, é
omisso em relação à matéria, ao deﬁnir, simplesmente, que a base do cálculo do ISS é o preço do serviço,
o que, se não for devidamente excepcionado, pode
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legitimar tratamento inadequado em relação às agências de turismo.
Se, como já deﬁnido em lei, o preço do serviço de
intermediação prestado pelo segmento é “a comissão
recebida dos fornecedores, facultando-se à agência de
turismo cobrar taxa de serviço do consumidor pelos
serviços prestados”, é evidente que tudo o mais que
for cobrado do consumidor, além dessa remuneração,
não se refere ao preço dos serviços, não podendo ser
tributado como tal.
Entendida essa questão simples, que tem trazido
grande prejuízo ao desenvolvimento do turismo nacional por conta de erros de interpretação no âmbito municipal, faz-se necessário cristalizar em lei o conceito
de que as agências de turismo são remuneradas pelo
preço dos serviços que agregam, quando incluído, ou
pela parcela que é cobrada sob a forma de taxa de
serviço dos consumidores.
Não é aceitável que a legislação municipal esteja livre para estabelecer a cobrança do ISS sobre o
preço total dos serviços intermediados, mesmo que,
por vezes, admita alguns abatimentos. Se a remuneração efetiva das agências de viagem é a comissão
a ela paga, não há outra interpretação aceitável que
não seja a incidência do imposto exclusivamente sobre
essa parcela, nada mais.
A alteração da LCP nº 116, de 2003, proposta
orientará o legislador municipal em todo país, impedindo que a base de cálculo das atividades previstas
no item 9.02 do anexo daquela Lei varie de município
para município, afrontando o princípio da isonomia e
prejudicando a competitividade dos serviços turísticos
brasileiros em geral.
Por tais razões, peço o apoio dos nobres colegas
à aprovação da presente matéria. – Senador Rodrigo
Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31
DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço
do serviço.
§ 1o Quando os serviços descritos pelo subitem
3.04 da lista anexa forem prestados no território de
mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de
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qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes
em cada Município.
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
I – o valor dos materiais fornecidos pelo prestador
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de
serviços anexa a esta Lei Complementar;
II – (VETADO)
§ 3o (VETADO)
....................................................................................
Lista de serviços anexa à Lei Complementar
nº 116, de 31 de julho de 2003.
....................................................................................
9.02 – Agenciamento, organização, promoção,
intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
....................................................................................
LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, deﬁne as atribuições do Governo
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a
Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o
Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de
1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28
de março de 1991; e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Dos Prestadores de Serviços Turísticos
Seção I
Da Prestação de Serviços Turísticos
....................................................................................
Subseção III
Das Agências de Turismo
Art. 27. Compreende-se por agência de turismo
a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica
de intermediação remunerada entre fornecedores e
consumidores de serviços turísticos ou os fornece
diretamente.
§ 1o São considerados serviços de operação de
viagens, excursões e passeios turísticos, a organização, contratação e execução de programas, roteiros,
itinerários, bem como recepção, transferência e a assistência ao turista.
§ 2o O preço do serviço de intermediação é a
comissão recebida dos fornecedores ou o valor que
agregar ao preço de custo desses fornecedores, facul-
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tando-se à agência de turismo cobrar taxa de serviço
do consumidor pelos serviços prestados.
§ 3o As atividades de intermediação de agências
de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda
a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços
turísticos fornecidos por terceiros:
I – passagens;
II – acomodações e outros serviços em meios
de hospedagem; e
III – programas educacionais e de aprimoramento proﬁssional.
§ 4o As atividades complementares das agências
de turismo compreendem a intermediação ou execução dos seguintes serviços:
I – obtenção de passaportes, vistos ou qualquer
outro documento necessário à realização de viagens;
II – transporte turístico;
III – desembaraço de bagagens em viagens e
excursões;
IV – locação de veículos;
V – obtenção ou venda de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outras
manifestações públicas;
VI – representação de empresas transportadoras,
de meios de hospedagem e de outras fornecedoras de
serviços turísticos;
VII – apoio a feiras, exposições de negócios, congressos, convenções e congêneres;
VIII – venda ou intermediação remunerada de
seguros vinculados a viagens, passeios e excursões
e de cartões de assistência ao viajante;
IX – venda de livros, revistas e outros artigos
destinados a viajantes; e
X – acolhimento turístico, consistente na organização de visitas a museus, monumentos históricos e
outros locais de interesse turístico.
§ 5o A intermediação prevista no § 2o deste artigo
não impede a oferta, reserva e venda direta ao público pelos fornecedores dos serviços nele elencados.
§ 6o (VETADO)
§ 7o As agências de turismo que operam diretamente com frota própria deverão atender aos requisitos
especíﬁcos exigidos para o transporte de superfície.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Desenvolvimento Regional e Turismo)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 389, DE 2011
Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 8.069,
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 2º Os artigos 60, 64 e 65 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 60. É proibido qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos de idade, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.” (NR)
“Art. 64. Ao adolescente até dezesseis
anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. “(NR)
“Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior
de dezesseis anos, são assegurados os direitos
trabalhistas e previdenciários.” (NR)
Art. 3º O art. 81, inciso III, da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 81. ................................................
III – produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica ainda
que por utilização indevida, incluindo-se os
produtos fumígenos.”(NR)
Art. 4º Os §§ 3º e 5º do art. 121 da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 121. ..............................................
§ 3º Em nenhuma hipótese o período
máximo de internação excederá a cinco anos.
..............................................................
§ 5º A liberação será compulsória aos
vinte e três anos de idade. “(NR)
Art. 5º O art. 122 da Lei nº 8.069. de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I – tratar-se de ato infracional cometido
mediante grave ameaça ou violência à pessoa;
II – por reiteração no cometimento de
outra infração grave;
III – por descumprimento reiterado e injustiﬁcável da medida anteriormente imposta;
IV – tratar-se de ato infracional equiparado a tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas
aﬁns ou racismo.
§ 1º O prazo de internação na hipótese
do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses.
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§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.” (NR)
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposta objetiva a alteração de alguns dispositivos da Lei nº 8.069, de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O primeiro aspecto tratado neste projeto de lei
diz respeito à proteção do trabalho do adolescente, a
partir dos dezesseis anos, com a percepção dos devidos benefícios previdenciários e a concessão da bolsa
aprendizagem para os adolescentes com menos de
dezesseis anos e mais de catorze. São benefícios que
servirão de incentivo aos nossos jovens, impedindo aos
que passam por privações ﬁnanceiras que se lancem
no crime como forma de sobrevivência.
A outra abordagem se refere à questão da internação do adolescente infrator, que atualmente é
tratado como verdadeiro bandido e, em muitos casos,
acaba sendo mais penalizado que criminosos comuns.
As más condições a que são submetidos muitos internos não lhes proporciona ambiente para recuperação,
educação e posterior reintegração à sociedade.
Assim sendo, estamos propondo algumas alterações na legislação aplicada à criança e ao adolescente, a ﬁm de atualizar suas normas, adequando-as às
necessidades dos novos tempos, visando à proteção,
integridade e os direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes, razão pela qual contamos com o
apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente.
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CAPÍTULO V
Do Direito à Proﬁssionalização
e à Proteção no Trabalho
Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de
aprendiz. (Vide Constituição Federal)
Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes
é regulada por legislação especial, sem prejuízo do
disposto nesta Lei.
Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação
técnico-proﬁssional ministrada segundo as diretrizes
e bases da legislação de educação em vigor.
Art. 63. A formação técnico-proﬁssional obedecerá aos seguintes princípios:
I – garantia de acesso e freqüência obrigatória
ao ensino regular;
II – atividade compatível com o desenvolvimento
do adolescente;
III – horário especial para o exercício das atividades.
Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de
idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas
e previdenciários.
Seção II
Dos Produtos e Serviços
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I – armas, munições e explosivos;
II – bebidas alcoólicas;
III – produtos cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;
IV – fogos de estampido e de artifício, exceto
aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida;
V – revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI – bilhetes lotéricos e equivalentes.
Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo
expressa determinação judicial em contrário.
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§ 2º A medida não comporta prazo determinado,
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de
internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo
anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado
em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um
anos de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério
Público.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser
aplicada quando:
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa;
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III – por descumprimento reiterado e injustiﬁcável
da medida anteriormente imposta.
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso
III deste artigo não poderá ser superior a três meses.
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR
– Bernardo Cabral – Carlos Chiarelli – Antônio Magri – Margarida Procópio.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.
16.7.1990 e retiﬁcado no DOU de 27.9.1990
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; de Assuntos Sociais;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2011
Acrescenta o art. 1.211-D ao Código
de Processo Civil, para conceder prioridade
processual na tramitação do processo referente à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão, abandonado ou abrigado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 1.211-D:
“Art. 1.211-D. Fica assegurada prioridade
na tramitação do processo referente à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão,
abandonado ou abrigado.”
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Código de Processo Civil, no art. 1.211-A, introduzido pela Lei nº 12.008, de 2009, concede prioridade processual à pessoa que, maior de sessenta
anos, ou portadora de doença grave, ﬁgure como parte
ou interveniente em processo judicial.
A proposta de inclusão do art. 1.211-D visa acelerar também o processo de guarda e adoção da criança
e do adolescente órfãos, abandonados ou abrigados,
livrando-os da situação de vulnerabilidade. Realmente,
não há razões para mantermos as nossas crianças e
adolescentes afastadas do amparo, do carinho e da
atenção de famílias brasileiras aptas e dispostas a velar
e guardar por elas. A disciplina processual necessita
ser compatibilizada com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990),
onde está prevista a proteção integral à criança e ao
adolescente, com sede no caput do art. 227 da Constituição Federal.
Deve-se conceder, portanto, aos processos de
guarda e adoção absoluta prioridade processual, para
que não pereça o direito dos nossos jovens na vazão
do tempo, em agravamento da lesão de vulnerabilidade social pela demora da prestação jurisdicional. Impende, pois, ser alterada a lei processual, para que o
processo de guarda e adoção de criança e adolescente
encontre seu deslinde em prazo razoável.
Com as presentes razões, contamos com os
ilustres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
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O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta
Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei,
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a ﬁm de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em
conta os ﬁns sociais a que ela se dirige, as exigências
do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
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O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil
em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas
disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos
pendentes.
Art. 1.211-A. Os procedimentos judiciais em que
ﬁgure como parte ou interessado pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, ou portadora
de doença grave, terão prioridade de tramitação em
todas as instâncias. (Redação dada pela Lei nº 12.008,
de 2009).
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº
12.008, de 2009).
Art. 1.211-B. A pessoa interessada na obtenção
do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para
decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as
providências a serem cumpridas. (Redação dada pela
Lei nº 12.008, de 2009).
§ 1o Deferida a prioridade, os autos receberão
identiﬁcação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).
§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de
2009).
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de
2009).
Art. 1.211-C. Concedida a prioridade, essa não
cessará com a morte do beneﬁciado, estendendo-se
em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, em união estável. (Redação dada pela Lei
nº 12.008, de 2009).
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, 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.
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2011
Altera o art. 332 da Resolução nº 93, de
27 de novembro de 1970 – Regimento Interno do Senado Federal, para estabelecer que
o desarquivamento de proposições de autoria
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individual de Senador somente pode ser requerido pelo próprio autor.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 332 da Resolução nº 93, de 27 de
novembro de 1970, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3º e 4º:
“Art. 332 ................................................
..............................................................
§ 3º As proposições arquivadas nos termos do caput deste artigo, de autoria individual
de Senador que não permaneça no exercício
do mandato ou que não tenha sido reeleito,
somente poderão ser desarquivadas por iniciativa do próprio autor até 60 (sessenta) dias
após o início da primeira sessão legislativa da
segunda legislatura seguinte ao arquivamento.
§ 4º A proposição de que trata o § 3º
deste artigo será considerada deﬁnitivamente arquivada caso o autor da proposição não
seja eleito para a segunda legislatura seguinte
a do arquivamento, ou, tendo sido eleito, não
formule o requerimento de desarquivamento
no prazo ﬁxado na parte ﬁnal do referido parágrafo.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
O art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) dispõe sobre o arquivamento das proposições que, ao ﬁnal da legislatura, não tenham sido
deﬁnitivamente apreciadas pelo Senado Federal.
Apresenta, ainda, em seus incisos, algumas hipóteses em que é assegurada, excepcionalmente, a
continuidade da tramitação das proposições na legislatura seguinte.
O projeto de resolução que ora submeto ao crivo
de meus pares no Senado Federal objetiva estabelecer
novas balizas para o desarquivamento das proposições
arquivadas nos termos do caput do art. 332.
Qual é a situação atual?
Com o texto regimental em vigor, qualquer Senador pode requerer o desarquivamento de proposição
apresentada na legislatura anterior por Senador que
não esteja mais no exercício de seu mandato ou que
não tenha sido reeleito, ressalvada a hipótese prevista
no § 1º do art. 332.
Essa prerrogativa pode gerar situações desconfortáveis ao autor da proposição. De um lado, pode ser
que o projeto, tal como apresentado, não reﬂita mais
sua convicção sobre o tema que se dispunha a tratar,
ou tenha perdido sua oportunidade ou conveniência.
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De outro lado, por tratar de matéria tão importante para o autor, não parece razoável que o Senado
Federal, por requerimento de outrem, possibilite nova
tramitação à proposição, sem que o seu autor originário possa acompanhar de perto o desenvolvimento
do processo legislativo e atuar de forma efetiva para
a formação do convencimento geral favorável ao texto.
Em outras palavras, sem o empenho do autor, sem a
exposição das razões que o levaram a apresentar a
proposição, pode ser que ela acabe rejeitada.
O projeto de resolução que apresento não impede
que proposição similar, inspirada no texto do projeto
arquivado, seja apresentada na nova legislatura por
qualquer Senador. Apenas obsta o desarquivamento
de matéria de autoria de Senador que não mais se
encontre no exercício do mandato.
Não se trata, pois, de estabelecer um indesejável
“monopólio de iniciativas”, mas, sim, impedir que situações desconfortáveis, como as mencionadas nesta
justiﬁcação, venham a ocorrer.
Por entender que a proposição que apresento
confere tratamento mais adequado ao desarquivamento
de proposições, espero poder contar com o apoio das
Senhoras Senadoras e dos Senhores Senadores para
seu aprimoramento e posterior aprovação.
Sala das Sessões, Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
REGIMENTO INTERNO
....................................................................................
CAPÍTULO XVII
Das Proposições de Legislaturas Anteriores
Art. 332. Ao ﬁnal da legislatura serão arquivadas
todas as proposições em tramitação no Senado, exceto:
I – as originárias da Câmara ou por ela revisadas;
II – as de autoria de Senadores que permaneçam
no exercício de mandato ou que tenham sido reeleitos;
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III – as apresentadas por Senadores no último
ano de mandato;
IV – as com parecer favorável das comissões;
V – as que tratem de matéria de competência
exclusiva do Congresso Nacional (Const., art. 49);
VI – as que tratem de matéria de competência
privativa do Senado Federal (Const., art. 52);
VII – pedido de sustação de processo contra
Senador em andamento no Supremo Tribunal Federal
(Const., art. 53, §§ 3o e 4o, EC no 35/2001).
§ 1º Em qualquer das hipóteses dos incisos do
caput, será automaticamente arquivada a proposição
que se encontre em tramitação há duas legislaturas,
salvo se requerida a continuidade de sua tramitação
por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60 (sessenta)
dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu
desarquivamento pelo Plenário do Senado.
§ 2º Na hipótese do § 1o, se a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação concluída, nessa
legislatura, será, ao ﬁnal dela, arquivada deﬁnitivamente.
....................................................................................
....................................................................................
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução
nº 30, de 2011.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 8, de 2011, interposto no prazo
regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2011, do
Senador Lindbergh Farias, que concede anistia a bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro, punidos
por participar de movimentos reivindicatórios.
É o seguinte o recurso:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência em atendimento ao Ofício nº
205/2011, do Presidente da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, determina a autuação do Aviso nº
869, na origem, do Tribunal de Contas da União, como
Aviso nº 63, de 2011.
São os seguintes o Ofício e o Aviso:
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, bem
como nas entidades da administração indireta a ele
vinculadas, com o objetivo de aprimorar o grau de conhecimento sistêmico do Tribunal sobre as três grandes
áreas de atuação dessa pasta ministerial, incluindo os
respectivos macroprocessos para identiﬁcar as principais áreas de risco para efeito de controle externo.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
AVISO Nº 63, DE 2011
Aviso nº 869-Seses-TCU-Plenário

OF. Nº 205/2011-CRA
Brasília, 29 de junho de 2011

Brasília-DF, 22 de junho de 2011

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e
autuação, o AVISO Nº 869-Seses/TCU-PLENÁRIO,
do Ministro Benjamin Symler, Presidente do Tribunal
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
proferido nos autos do Processo nº TC 025.221/20095, que trata de auditoria realizada no Ministério da

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 25.221/2009-5, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 22-6-2011, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 63, de 2011, vai às Comissões de
Agricultura e Reforma Agrária; e de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 65, de 2011
(nº 64/2011, 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 de maio de 2011, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 65, de 2011
Brasília, 29 de junho 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 maio de 2011, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 65, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 64, de 2011 (nº
609/2011, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 1.281/2011-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 34/2010, do Senado
Federal (TC 022.070/2010-9).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 64, DE 2011-07-07
Aviso nº 609-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 18 de maio e 2011
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Oﬁcio nº 1679-SF, de 10/8/2010, cópia do Acórdão proferida nos autos do processo nº TC
022.070/2010-9, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 18/5/2011, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente – Benjamim Zymler, Presidente.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 64, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A Presidência recebeu o Aviso nº 875, de 2011,
na origem, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 1679/2011-TCU, referente
ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 15/2010, do Senado Federal
(TC 014.755/2010-6).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 875-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 22 de junho de 2011
A Sua Excelência, o Senhor
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Senador JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 932-SF, de 27-5-2010,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 014.755/2010-6, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 22-6-2011, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

144

27014

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 6

145

27015

146

27016

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 6

147

27017

148

27018

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 6

149

27019

150

27020

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 6

151

27021

152

27022

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2011

Julho de 2011

JULHO 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 875, de 2011, na origem, juntado
ao processado do Aviso nº 83, de 2010, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1.116, de
2011, na origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando o recebimento do autógrafo da Resolução
nº 7, de 2011, do Senado Federal, autuado naquele
Tribunal como processo TC – 017.628/2011-3 e seu
envio ao setor competente para adoção das providências pertinentes.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.116-GP/TCU
Brasília, 28 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.028 (SF), de 22-6-2011, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal “autógrafo da Resolução nº 7, de 2011 (SF),
que ‘autoriza o Estado do Rio de Janeiro a criar conta
garantidora, com recursos de até R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais), para garantir o adimplemento das obrigações assumidas no contrato de venda
de ações de emissão do Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A. (em liquidação) – BERJ’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-17.628/2011-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)
e dá outras providências.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 225, de 2009 (nº 2.902/2004, na Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que denomina
Porto de Petrolina – Paulo de Souza Coelho o porto
ﬂuvial localizado no rio São Francisco, na cidade de
Petrolina, Estado de Pernambuco.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai
à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Aviso nº 1.116, de 2011, foi juntado ao
processado do Projeto de Resolução nº 26, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo
para apresentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2007, do
Senador Wilson Matos, que insere o § 3º no art.
23 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para vedar o modelo de progressão continuada
no ensino fundamental;
– Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2009, do Senador Pedro Simon, que acrescenta o art. 6º-A à
Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, que
“dispõe sobre as operações de redesconto pelo
Banco Central do Brasil, autoriza a emissão da
Letra de Arrendamento Mercantil – LAM, altera
a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, e dá
outras providências”; e
– Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2011, do Senador Eunício Oliveira, que dispõe sobre a venda
de uniformes das Forças Armadas, dos órgãos
de segurança pública, das guardas municipais e
das empresas de segurança privada.

– Projetos de Lei da Câmara nº 14, de 2009 (nº
1.742/2007, da Deputada Marinha Raupp), que
denomina Ponte Emerson Freitag – Boiadeiro a
ponte sobre o Rio Machado na BR 364 no Município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia; e
– Projetos de Lei da Câmara nº 33, de 2011 (nº
7.623/2010, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do

Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado
nºs 390, de 2007; e 102, de 2009, rejeitados, vão Arquivo; e o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2011,
aprovado, vai à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Senhora Presidente da República adotou, em
1º de julho de 2011, e publicou, no mesmo dia, mês e
ano, a Medida Provisória nº 538, de 2011, que “Auto-
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riza a prorrogação de contratos por tempo determinado
ﬁrmados com fundamento na alínea “g” do inciso VI do
art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e
dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

PP
Nelson Meurer

Antonio Carlos Magalhães Neto 1.Pauderney Avelino
Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela

Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
1.Marcelo Crivella
2.João Pedro
3.Clésio Andrade
4.Cristovam Buarque
5.Lídice da Mata
1.Paulo Davim
2.Vital do Rêgo
3.Ana Amélia
4.Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)
1.Aloysio Nunes Ferreira
2. Mário Couto
PTB
Gim Argello

1.João Vicente Claudino
*PSOL

Marinor Brito

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia

1.Henrique Fontana
2.Artur Bruno
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho

1.Teresa Surita
2.Almeida Lima

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Ana Arraes
Jovair Arantes

1.Osmar Júnior
2.Givaldo Carimbão
PSDB

Duarte Nogueira

Giovanni Queiroz

1.André Figueiredo
Bloco (PV/PPS)

Bloco (PMDB/PP/PSC/PMN/PV)

Alvaro Dias
Demóstenes Torres

1.George Hilton
PDT

Titulares

Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Eduardo Amorim
Sérgio Petecão

1.José Otávio Germano
DEM

SENADORES

Humberto Costa
Magno Malta
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda
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1.Otavio Leite

Sarney Filho

1.Rubens Bueno
*PMN

Fábio Faria

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o
§ 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o
seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
–Publicação no DO: 1º-7-2011 (Ed. Extra)
–Designação Prevista da Comissão: 5-7-2011(SF)
–Instalação Prevista da Comissão: 6-7-2011
–Emendas: até 7-7-2011 (6 dias após a publicação)
–Prazo na Comissão: 1º-7-2011 a 14-7-2011
(14º dia)
–Remessa do processo à CD: 14-7-2011
–Prazo na CD: de 15-7-2011 a 10-8-2011 (15º
ao 28º dia)
–Recebimento previsto no SF: 10-8-2011
–Prazo no SF: de 11-8-2011 a 24-8-2011 (42º dia)
–Se modiﬁcado, devolução à CD: 24-8-2011
–Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF,
pela CD: de 25-8-2011 a 27-8-2011 (43º ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 28-8-2011 (46º dia)
–Prazo ﬁnal no Congresso: 11-9-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Ouço o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Fora do microfone.) – Srª Presidente, peço que me
inscreva pela liderança
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Espere um momentinho. Eu tinha-me esquecido de abrir o microfone.
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Senador Dornelles pelo seu partido, pela Liderança.
Quem chegou primeiro, o Senador Sérgio ou o
Senador Geovani?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – O
Senador Geovani.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Eu.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Geovani?
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Primeiro inscrito, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Primeiro inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Para uma comunicação inadiável.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Segundo inscrito para uma comunicação inadiável,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sérgio Souza, segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Srª Presidente. Peço a palavra para uma
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Terceiro inscrito o Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador Fernando Collor.
Em seguida, falará o Senador Dornelles.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta desta sessão, Senadora Marta Suplicy, Srªs
e Srs. Senadores, apresentei ontem, segunda-feira,
requerimento para realização, no Senado Federal, de
sessão especial em homenagem ao Presidente e Senador Itamar Franco, falecido no último dia 02 de Julho.
Subscreveram o documento comigo o Presidente José
Sarney, o Senador e Ministro Francisco Dornelles, os
Senadores Romero Jucá, Renan Calheiros, José Agripino, Gim Argello, Ana Amélia, Jorge Viana, Eduardo
Suplicy e Wilson Santiago.
Apesar de a merecida sessão de homenagem
estar marcada para o dia 10 de agosto próximo, não
poderia deixar de expressar-me, ainda nesses primeiro dias, sobre o homem público e o momento de
consternação por que passa o Senado Federal com
a perda de uma personalidade da estatura moral e da
envergadura política de Itamar Franco.
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O Presidente Itamar Franco exercia, na atual legislatura, o cargo de Senador da República pela terceira
vez, nesta Casa. Aqui, vim buscá-lo para, na qualidade de meu candidato a Vice-Presidente, concorrer à
sucessão do Presidente José Sarney, em 1989, nas
primeiras eleições diretas para Presidente da República após o ﬁm do regime militar.
Entre 1992 e 1994, ele completou o mandato
presidencial para o qual foi eleito – interrompido pelo
processo de impeachment –, dando prosseguimento
não só ao plano de privatizações e de abertura econômica do mercado, mas principalmente à integral e
deﬁnitiva consolidação democrática do País, um cenário que, hoje, duas décadas depois, impõe-se com
um valor ainda maior diante da constatação da plena
estabilidade política e institucional de que atualmente
desfrutamos.
Por isso, não há dúvida de que, na trajetória da
nossa história recente, o papel desempenhado pelo
Presidente Itamar Franco, com aguçada visão social e
indelével determinação política, mais do que relevante,
foi imprescindível.
Vale dizer, Srª Presidenta, que, numa análise mais
apurada, mais profunda da história política brasileira das
últimas décadas do século passado, a transição para
o regime democrático, a bem da verdade, começou a
esboçar-se com o resultado das eleições legislativas
de 1974. Naquele pleito, a oposição, representada
pelo então MDB – Movimento Democrático Brasileiro
– conseguiu, além da maioria das cadeiras, uma qualitativa bancada nesta Casa, fato que a transformou
em um verdadeiro foco de resistência ao regime militar vigente à época.
E um dos quadros de maior expressão, a partir
de 1975, foi o então Senador Itamar Franco, eleito pelo
segundo maior colégio eleitoral do País. Juntamente
com ﬁguras do porte de Paulo Brossard, Marcos Freire e Franco Montoro, ele desempenhou um autêntico
papel de opositor ao governo, chegando, inclusive, à
Vice-Liderança do partido nos anos de 1976 e 1977.
Por duas legislaturas consecutivas, até o início
de 1990, Itamar Franco exerceu, sempre com o mesmo espírito democrático, o mandato de Senador da
República, numa época de exceção às mais fundamentais regras da democracia, a começar pela plena
liberdade de expressão. A missão que lhe foi outorgada
na ocasião pelo povo mineiro permitiu-lhe participar,
mais de perto e com grande liderança, da campanha
das Diretas Já, em 1984, cujo objetivo era o de aprovar a Proposta de Emenda à Constituição Dante de
Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para
Presidente da República.
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Nesse mesmo ano, eu exercia o mandato de
Deputado Federal e tive a oportunidade de votar favoravelmente à Emenda Dante. Infelizmente, para a
grande frustração da esmagadora maioria da população brasileira, não obtivemos o número mínimo necessário para sua aprovação na Câmara dos Deputados.
O fato é exemplo das diﬁculdades e resistências que
os parlamentares de então enfrentavam para exercer
seus mandatos em consonância com as aspirações
da sociedade.
Por isso, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
o Presidente Itamar Franco foi reconhecido nacionalmente como uma liderança das lutas pela redemocratização do País. Ao passar a faixa presidencial ao seu
sucessor em 1º de janeiro de 1995, num clima eleitoral
de plena tranquilidade, Itamar deu curso à transição
democrática e pôs ﬁm, em deﬁnitivo, à sensação de
que o Brasil, a partir de 1930, com o término da estabilidade política da República Velha, passara a viver
sob um eterno regime autoritário, com breves intervalos de democracia.
Da mesma forma, Itamar Franco teve sua imagem
associada à de um autêntico nacionalista. Em suas
primeiras passagens pelo Senado Federal, desempenhou um papel quase quixotesco contra a aprovação
indiscriminada de projetos de resolução que autorizam
a União, os Estados e os Municípios a contraírem empréstimos externos. Itamar Franco anteviu que essa
política desenfreada de obtenção de empréstimos
levaria o Brasil e seus entes federativos a sérios problemas econômicos, conforme demonstrou a história
logo a seguir. Ou seja, ele tinha a plena consciência
de que o endividamento acentuado colocaria o Brasil
à mercê de credores e de organismos internacionais,
como de fato veio a ocorrer logo após as eleições de
1982, com a ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacional. Além disso, ele tinha a convicção de que as
diﬁculdades geradas por esses excessos de dívidas
representariam uma porta para a desnacionalização
de setores estratégicos da economia.
Contudo, sua principal obra se daria no exercício
da Presidência da República, quando, por meio de uma
engenharia política por ele desenvolvida, conseguiu estabelecer um governo de coalizão. O ambiente criado
viabilizou as condições políticas e administrativas para
que implantasse o plano de estabilização econômica –
o Plano Real, que poria ﬁm ao desenfreado processo
inﬂacionário de que o Brasil era vítima há mais de uma
década –, mas, principalmente, para que assumisse
pessoalmente, com a coragem que lhe era peculiar, os
riscos daquela empreitada. A magnitude e o signiﬁcado
de sua decisão, de seu desempenho e da determinação naquela oportunidade são bem aquilatados pelas
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benesses da estabilidade econômica de que o País e
a população brasileira desfrutam até hoje.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, Itamar
Franco foi um amigo e um companheiro inexcedível
nos momentos em que militamos juntos na política.
Um homem digno, coerente e, acima de tudo, na inquietude positiva de seu temperamento, um defensor
intransigente dos seus ideais.
Sua vocação política reﬂetiu-se principalmente no
caráter articulador e na capacidade conciliadora e na
capacidade conciliadora que demonstrou ao longo de
mais de cinco décadas de vida pública, trajetória essa
marcada pela equilibrada austeridade – porém, sem
a perda da simplicidade – e pelo eterno compromisso
com a ética na conduta política e nas administrações
que exerceu.
Depois de um longo período em que nossos destinos se afastaram, retomamos, neste ano, o convívio
nesta Casa pelo exercício da senatória, no qual prevaleceram a admiração, a amizade e o respeito mútuo. Hoje, pertenço ao Partido Trabalhista Brasileiro, o
PTB, primeira agremiação à qual o Presidente Itamar
Franco se ﬁliou no início de sua carreira política, ainda em 1954.
Rendo, assim, as minhas mais sinceras homenagens ao homem público e à pessoa humana que foi
Itamar Franco. À sua família e aos amigos mais próximos renovo os meus votos de paz e conforto.
Por ﬁm, como um gesto de reﬂexão e reconhecimento, repito aqui, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, suas últimas palavras proferidas nesta Casa,
nesta tribuna, em discurso em comemoração ao Dia
Internacional dos Museus, tema cuja importância ele
demonstrou, propondo, em 1987, a criação do Museu
do Senado Federal.
Nessa oportunidade, no dia 17 de maio deste
ano, ﬁnalizou ele seu pronunciamento, resumindo profeticamente sua própria vida:
A preservação da memória de nossa História [...]
é dever moral do qual não podemos fugir. É nosso compromisso com o Brasil e com a história de nossa gente!
Portanto, Srª Presidenta, o que estamos fazendo, neste momento, é exatamente cumprir o que ele
vislumbrava.
Muito obrigado, Srª. Presidenta. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Collor.
Aproveito a ocasião também, para fazer a minha
homenagem, para prestar a minha solidariedade e o
meu carinho à família do ex-Senador e Presidente Itamar Franco. Quero dizer que aqui aprendi também a
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conhecê-lo e ﬁquei muito impressionada, porque era
uma ﬁgura frágil ﬁsicamente, de enorme força, coerente,
o maior gigante da oposição, que fará muita falta, pela
sua competência e ﬁrmeza nesta Casa. Acredito que
todos os brasileiros estão podendo, neste momento
de perda, perceber o seu valor.
As palavras do Senador Collor realmente trazem
uma lembrança, em momentos muito especíﬁcos na
história do Brasil, do Presidente Itamar Franco.
Com a palavra, o Senador Dornelles, pela Liderança.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, quero
cumprimentar o Presidente, Senador Fernando Collor,
pelas palavras aqui proferidas em relação ao Senador
Itamar Franco e, também as palavras da Presidenta
Marta Suplicy, fazer essas palavras como se fossem
minhas também, pelo respeito e admiração que tive
sempre pelo Presidente. Eu, por razões de problemas
familiares, não pude ir a Belo Horizonte cumprimentá-lo, mas fazendo das palavras do Presidente Collor e
da Presidenta Marta Suplicy, eu faço homenagem a
ele nas palavras de vocês.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
BNDES, tem importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Com recursos públicos, em sua
maioria oriundos do Tesouro Nacional e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador, o BNDES constitui uma importante fonte de recursos de longo prazo à disposição
do empresário nacional, tanto em suas operações no
País quanto no exterior.
Mais recentemente, Srª Presidenta, durante a
crise ﬁnanceira internacional de 2009, o BNDES, sob
o comando do competente economista Luciano Coutinho, teve relevante papel anticíclico, ao aumentar substancialmente o volume de crédito ao setor produtivo,
em muitos casos se substituindo a fontes tradicionais
do capital nacional estrangeiro, cujas linhas de ﬁnanciamento foram seriamente limitadas nos momentos
mais agudos da crise ﬁnanceira.
É parte das funções do BNDES apoiar as operações de fortalecimento das empresas brasileiras de
capital nacional e até de capital estrangeiro. Em muitos
casos, a forte competição global a que estão submetidos alguns setores da economia e o alto potencial de
crescimento de empregos e de renda mais que justiﬁcam a participação do banco na formação de grandes
conglomerados industriais.
No caso, Srª Presidenta, da associação entre
as empresas de supermercados Pão de Açúcar e
Carrefour não se veriﬁca qualquer sinal de interesse
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nacional. Eu pergunto: A combinação de negócios do
Carrefour pelo Pão de Açúcar tornará mais eﬁciente o
sistema varejista brasileiro, em benéﬁco da economia
doméstica do cidadão e da cidadã brasileira? Como
a operação poderá gerar mais empregos e, portanto,
mais renda para os brasileiros?
A concentração das operações dessas duas redes
varejistas provocará sérios desequilíbrios no relacionamento com seus fornecedores, em especial os de
menor porte, sem a contrapartida de expansão futura
de demanda por produtos brasileiros, seja no mercado
interno ou nos de outros países.
Recente pesquisa junto a 196 indústrias, sob
a responsabilidade da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), mostrou que aproximadamente 30% dos sondados entendem que a
associação entre o Pão de Açúcar e o Carrefour seria
totalmente prejudicial as suas operações.
Faço, pois, um apelo ao competente e ilustre
Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e peço a
sua reﬂexão sobre a impropriedade e a inconveniência, em relação aos interesses do País, da participação do BNDES na operação de fusão das estruturas
varejistas do Carrefour pelo Pão de Açúcar, operação
sem relevância estratégica para merecer a alocação
de R$4 bilhões, recursos cuja aplicação pode resultar
muito mais proveitosa se destinados ao ﬁnanciamento
de médias e de pequenas empresas nacionais.
Faço, pois, um apelo muito grande ao ilustre Presidente Luciano Coutinho, que reconsidere a participação do BNDES nessa operação que, a meu ver, tem o
enfoque totalmente contrario aos interesses do País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Dornelles.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu da Excelentíssima
Senhora Presidente da República, a Mensagem nº
60, de 2011-CN (nº 235/2011, na origem), indicando,
nos termos do § 1º do art. 4º do Regimento Comum,
o Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho para exercer a
função de Líder do Governo no Congresso Nacional.
A matéria dera publicada no Diário do Senado
Federal de 06 de julho do corrente.
É a seguinte a mensagem:
MENSAGEM Nº 60, DE 2011-CN
(Mensagem nº 235)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 4º do Regimento Comum, indico o Senhor Deputado Mendes Ribeiro Filho
para exercer a função de Líder do Governo no Congresso Nacional.
Brasília, 1º de julho de 2011. – Dilma Roussef.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 233,
de 2011, na origem, da Senhora Presidente da República, que restitui os autógrafos Projeto de Lei do Senado nº 265, de 2006 (nº 7.824/2010, na Câmara dos
Deputados), que altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 – Lei de Execução Penal, para dispor sobre a
remição de parte do tempo de execução da pena por
estudo ou por trabalho, sancionado e transformado na
Lei nº 12.433, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra, orador inscrito, Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Marta Suplicy, eu tenho usado
o twitter para fazer tipo uma consulta popular para que
a população diga, sugira, me informe, enﬁm, peça – no
Twitter há pedidos – quais os assuntos que eu devia
tratar, tanto na Comissão de Direitos Humanos como
também na tribuna do Senado. Predomina, eu diria, sem
medo de errar, a questão da Previdência. E o assunto
que eu vou tratar hoje é o instituto da desaposentadoria. Ou seja, o direito de o cidadão desaposentar-se. E por que isso? Porque se ele se aposenta, como
muitos se aposentaram, usando o fator, perde quase a
metade dos vencimentos. Ora, se for garantido, como
consta no Projeto de Lei nº 91, de minha autoria, que
o trabalhador do Regime Geral da Previdência terá o
mesmo direito que tem o trabalhador da área do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, de poder optar
pela aposentadoria, até renunciar a uma aposentadoria
e optar por outra no futuro, se ele estiver em atividade.
Isso já é assegurado para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Mas, para o trabalhador do
Regime Geral da Previdência, aquele cujo teto não é
R$30 mil, e sim R$3,6 mil, não é assegurado o direito
de abrir mão da sua aposentadoria porque ele voltou a
trabalhar. Ora, se voltou a trabalhar, aumenta o tempo
de contribuição e aumenta a idade. E se, baseado no
fator, o cálculo se faz com expectativa de vida, idade e
tempo de contribuição, ele, assim, teria direito a uma
melhor aposentadoria, eu diria, o direito de se aposentar com salário integral.
Por isso, Srª Presidenta, eu quero dizer que o
princípio constitucional é de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei.
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A consagração desse princípio da legalidade
pela nossa Carta Magna, que assegura a liberdade
dos indivíduos, é mais relevante do que o dever da
administração pública de fazer somente aquilo que a
lei prescreve. É por isso que, com respaldo do Tribunal
de Contas da União, vem sendo proclamado o direito
de renúncia à aposentadoria e a opção por aquela que
é mais proveitosa.
Também o Poder Judiciário tem reconhecido esse
direito em relação à aposentadoria previdenciária,
mesmo com a posição contrária do Instituto Nacional
de Seguridade Social.
Vale lembrar que a renúncia em relação à aposentadoria é um ato unilateral e voluntário daquela
pessoa que possui o direito já incorporado ao seu
patrimônio, mas não de direitos futuros. Ela deve realizar, com cautela, naturalmente, para sempre buscar
o melhor valor para a sua velhice, ou seja, quando os
anos vão passando. Consequentemente, o ato de renúncia à aposentadoria atual, visando à obtenção de
uma aposentadoria mais vantajosa, é assegurado, o
que está sendo considerado pelo próprio Judiciário a
chamada “desaposentação”.
Srª Presidente, hoje, essa possibilidade de renúncia à aposentadoria ainda não está decidida, mas
o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo favoravelmente aos trabalhadores do Regime Geral, no princípio
de direitos iguais para todos, o que já é assegurado
para o servidor.
Quero dizer, de novo, que defendo uma Previdência universal, onde todos tenham direitos iguais
e que ninguém tenha o famigerado – eu digo maldito – fator previdenciário. Em verdade, o que temos
hoje é um sistema desigual, com pesos e medidas
diferentes. Por isso, continuamos na luta em defesa
de uma justiça social em que não haja tanta disparidade entre o direito à aposentadoria do trabalhador
do Regime Geral, que é quem paga toda a conta, e
quem está no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Esta nossa caminhada é por não concordar que
o salário do aposentado vá se desvalorizando a cada
ano e nada aconteça na prática.
Então, mais uma vez peço, respeitosamente, que
sejam assegurados direitos iguais a todos os trabalhadores. Se nós... Eu tenho direito. Eu posso abrir mão
da aposentadoria que eu teria aqui no Congresso e
optar pela Previdência, ou abro mão – eu posso – da
Previdência e ﬁco com a aposentadoria aqui do Congresso. E por que o trabalhador do Regime Geral da
Previdência, que é o mais pobre entre os trabalhado-
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res, é o primo pobre, não pode ter os mesmos direitos
que são assegurados aos outros?
Srª Presidente, repito: direito adquirido, pois aquele que se aposenta é credor da Nação, pois já pagou,
no longo da sua vida, o direito a ter uma aposentadoria igual. Até porque o Regime Geral da Previdência,
a cada ano, dá um superávit da ordem de quinze bi,
treze bi e quinhentos, quatorze bi. Enﬁm, entre treze e
quinze bilhões de superávit, dados oﬁciais do Ministério
da Previdência – não são do Ipea, não são do Dieese,
não são das centrais sindicais.
Ora, Srª Presidente, esse também é o entendimento do Tribunal, o STJ, o nosso tribunal da cidadania, conforme REsp nº 692.628/DF. Diz lá:
A renúncia à aposentadoria, para ﬁns de
aproveitamento do tempo de contribuição e
concessão de novo benefício, seja no mesmo
regime ou em regime diverso, não importa em
[...] devolução dos valores percebidos.
E não existe essa história de achar que o trabalhador do Regime Geral tem que devolver. Ah, então, o
do Executivo não devolve, o do Legislativo não devolve,
o do Judiciário não devolve; agora, o do Regime Geral,
vêm os espertos aí querendo que o trabalhador mais
pobre devolva o tempo que ele recebeu. Não devolve
coisa nenhuma, porque os outros também não devolvem! Consequentemente, ele pode optar, sim, no futuro,
por uma outra aposentadoria. Isso é decisão já do STJ.
Em relação à falta de previsão legal para desaposentação, diz o Dr. Fábio, em seu livro, o seguinte:
Ademais, não se pode alegar ausência
de previsão para o exercício de prerrogativas
inerentes à liberdade da pessoa humana, pois
cabe a esta, desde que perfeitamente capaz,
julgar a condição mais adequada [...] [o que
ela quer] para a sua vida, de ativo ou inativo.
Consequentemente, é um direito à desaposentadoria.
Quero também dizer que nesse sentido deve
ser o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Já o
Ministro Marco Aurélio, no RE nº 381367, relator de
um dos processos que chegou ao Supremo, votou no
sentido de permitir a desaposentação. Vejam o entendimento do Ministro Marco Aurélio, que todos nós
respeitamos, e muito:
Ao trabalhador que, aposentado, retorna
à atividade caberia o ônus alusivo à contribuição, devendo-se a ele a contrapartida, os
benefícios próprios, mais precisamente a consideração das novas contribuições para, [...]
voltando ao ócio com dignidade, calcular-se,
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[então, o retorno às novas regras, com direito
à aposentadoria integral] [...]”.
Devido ao tempo, não vou ler tudo o que disse o
Ministro Marco Aurélio, mas aqui deixo na Casa, para
registro nos Anais, que ele está garantindo, por sua
visão, que o Supremo Tribunal Federal vai assegurar
ao trabalhador o direito à desaposentadoria.
Quero dizer, também, que não é só o meu projeto, de nº 91, mas também que o Deputado Cleber
Verde apresentou o Projeto nº 2.682, que trata do
mesmo tema, garantindo ao trabalhador o direito à
desaposentadoria.
Termino, Srª Presidente, só comentando o tema –
não é preciso ler porque é um tema que estudo e com
o qual trabalho há anos. Eu diria que o instituto da desaposentadoria é um instrumento forte no combate ao
fator, porque o Supremo, se esta Casa não decidir, já
sinalizou que vai garantir o direito à desaposentadoria.
Aí todo mundo vai começar a se aposentar pelo fator:
vai ﬁcar trabalhando, vai ganhar a metade do salário.
Digamos que ele ganhasse R$ 2.000,00, vai começar
a ganhar R$ 1.000,00, mas, na lá na empresa, ele vai
ganhar R$ 2.000,00. Só que ele ganha esse dinheiro
durante todo esse período e, lá na frente, aumentou
a idade, aumentou o tempo de contribuição, ultrapassou o chamado índice 100 e vai se aposentar com o
salário integral. A Previdência vai pagar duas vezes.
Por isso, eu recomendaria aos nossos economistas e...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ..aos articuladores do Ministério da Previdência que a melhor
forma é acabar com o fator previdenciário para garantir
que o trabalhador tenha o direito de se aposentar com
o salário integral aos 30 anos, no caso da mulher, e
aos 35 anos, no caso do homem. Que não me venham
com essa história de eliminar essa diferença e querer
que a mulher trabalhe mais cinco anos. É uma conquista da Constituinte. Eu estava lá, com muito orgulho, e aqui não passará nenhuma medida que venha,
Senadora Marta Suplicy, a trazer esse prejuízo para
as mulheres, querendo que elas trabalhem 35 anos
em vez de 30 anos.
Termino dizendo que o Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo, vai nos receber no próximo dia 14 para
discutirmos a questão do Aerus. Pessoal do Aerus,
nós não esquecemos vocês. Vamos tentar construir
uma alternativa para que vocês recebam também a
aposentadoria a partir do dia 14.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paim, grande defensor

160

27030

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos aposentados nesta Casa. Reﬂexões e observações importantes.
Agora, com a palavra, o Senador Geovani Borges
para uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Eu perguntaria a V. Exª se eu poderia ceder a vez
para o Senador Ferraço, que é o terceiro inscrito. Em
seguida eu falaria no lugar dele. Regimentalmente, é
possível?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Acho que sim. Vamos fazer a troca. Isso
tem ocorrido.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, vamos ver se entendi: fala o Senador
Ferraço por cinco minutos, o tempo a que V. Exª teria
direito como comunicação inadiável, e o senhor vai
para o lugar de inscrito. Pois não.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, agradeço a generosidade do Senador Geovani por me permitir
fazer uso da palavra. Outros Senadores já o ﬁzeram,
mas eu quero, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, de
igual forma trazer a manifestação de solidariedade dos
capixabas: um abraço muito fraterno aos mineiros pela
passagem do nosso queridíssimo ex-Presidente da
República, ex-Governador e ex-Senador Itamar Franco.
Seguramente, o nosso País e a nossa política
seguramente ﬁcaram mais pobres sem Itamar Franco;
sem o homem público que sempre se norteou pela retidão moral, pela coerência política e pelos interesses
do povo brasileiro; sem o mineiro de estilo discreto, mas
que sabia ser atrevido e polêmico na hora de defender
com paixão suas próprias ideias, na hora, enﬁm, de
lutar por aquilo em que acreditava.
Um político que colecionou os títulos mais importantes, mas que nunca se aproveitou deles em benefício próprio; que chegava a fugir dos holofotes, mas
que não fugia de uma boa disputa política; que foi um
dos maiores protagonistas do nosso tempo, da História recente; o Presidente que garantiu a tranquilidade
democrática, sabendo conciliar as forças políticas no
momento delicado de nossa história contemporânea;
que foi audacioso o bastante para plantar a estabilidade
econômica com o Plano Real; o estadista que engajou
o Governo Federal no combate à fome e que sempre,
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sempre brigou por um Estado que promovesse a paz,
a justiça, o bem-estar público; o governador que teve
a ousadia de decretar moratória por absoluta falta de
dinheiro; o Senador que defendia seus pontos de vista
com unhas e dentes, mas que sabia ouvir e dialogar;
o homem simples que não se deixou seduzir pelas
facilidades e mordomias do poder e nunca se deixou
manchar pela corrupção; que conquistou tantos amigos com sua honradez; que sabia, é verdade, irritar os
inimigos, mas respeitando-os.
O Brasil perdeu um estadista de mão cheia.
E ﬁcou mesmo mais pobre sem o exemplo de
conduta ética e impecável do nosso sempre Senador
Itamar Franco, de sua generosidade e de seu compromisso maior como País e com os brasileiros.
Conviver, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
pessoalmente com Itamar Franco aqui no Senado, nesses poucos meses, foi um privilégio. Um aprendizado.
Aprendizado de ética, de política com P maiúsculo. De
humilde, de lisura e de coerência.
Vamos todos, Senadores e funcionários do Senado, todos vamos sentir saudade do nosso sempre
Senador Itamar Franco. Até do jeito impetuoso e temperamental. Das citações em latim, da conversa franca,
do gosto pelo debate político. Do fervor quase juvenil
com que brigava por suas ideias e seus ideais. E até
do topete. Vamos sentir saudade do nosso sempre
Itamar Franco.
Itamar Franco entra para a galeria dos Senadores mais notáveis desta Casa, ao lado de Rui Barbosa,
Afonso Arinos, Tancredo Neves, Mário Covas, Franco
Montoro e de tantos outros.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Já encerro, Srª Presidente.
Ele fez o Brasil ter mais orgulho de seus homens
públicos. Fez e continuará fazendo o Brasil alimentar
a esperança de relações políticas mais éticas e mais
dignas. Relações políticas compromissadas, não com
os projetos pessoais, mas com o desenvolvimento econômico e social do País. Com a melhor distribuição de
renda, a justiça social e o interesse comum.
Neste momento, de profunda tristeza e consternação, deixo o meu abraço, em meu nome e dos capixabas, aos familiares e amigos diletos do nosso já
saudoso Senador Itamar Franco. A todos os amigos, a
todos que o tomaram como exemplo no cenário político,
o Senador que até na morte soube dar um testemunho
de grandiosidade, recusando as honrarias póstumas
de Chefe de Estado, a que tinha pleno direito, vai fazer
muita falta no Senado da República.
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Mas vai continuar vivo na memória dos brasileiros e no dia a dia desta Casa. Vai continuar vivo cada
vez que um de nós subir a esta tribuna para defender
de forma mais inﬂamada, mais emocionada, nossas
convicções políticas e, sobretudo, as prerrogativas intocáveis do Senado Federal; cada vez que um de nós
souber fazer jus, como ele fazia, à conﬁança em nós
depositada pelos nossos eleitores e que nos mostrarmos a altura do seu legado, um legado de integridade
e de muita dignidade.
Que descanse em paz, meu querido Senador
Itamar Franco!
Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Ferraço.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, como
oradora inscrita.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara
Presidenta Marta Suplicy, Senadores e Senadoras,
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado, muitos de nós, Senadores, temos nos revezado nesta tribuna para combater alguns aspectos do
instrumento das medidas provisórias que julgamos
serem prejudiciais ao processo legislativo e ao ordenamento jurídico brasileiro.
Um desses aspectos, comumente mencionados
em pronunciamentos desta Casa, diz respeito ao fato
de que muitas medidas provisórias são enviadas pelo
Poder Executivo com um conteúdo extenso e complexo,
onde são colocados muitos temas que, normalmente,
não possuem relação entre si. Aí é uma das origens
da crítica, pois, ao que parece, essa é uma preocupação não compartilhada pela Câmara dos Deputados.
A Medida Provisória nº 527, enviada ao Congresso Nacional pela Presidência da República no dia 18
de março, tratava, inicialmente, de promover a criação
da Secretaria Nacional de Aviação Civil e fazer modiﬁcações na Anac e na Infraero.
Mas, durante a tramitação dessa medida provisória na Câmara dos Deputados, foi incluída na medida provisória a criação do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC) para as obras da Copa
do Mundo, em 2014, e também das Olimpíadas, em
2016, no Rio de Janeiro.
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores
da TV Senado, o Regimento Diferenciado de Contratações que chega a esta Casa para deliberação é,
pode-se dizer, um retrocesso legislativo que contraria
os avanços da Lei nº 8.666, a Lei das Licitações. O Regime Diferenciado de Contratações legaliza vedações
da Lei de Licitações, estabelecendo a permissão para,
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primeiro, tornar sigilosos os orçamentos das obras.
Esse dispositivo é contrário ao principio da publicidade
na Administração Pública, sob o argumento de que a
divulgação de valores máximos ou mínimos para contratação de obras inﬂaciona o mercado. Na prática,
esse dispositivo valoriza ainda mais o vazamento de
informações privilegiadas, podendo ser utilizado para
induzir até o resultado da licitação.
Associado à desclassiﬁcação das propostas com
preços inferiores a um valor mínimo, o sigilo gera a possibilidade de direcionamento de uma obra, bastando
ao responsável pela licitação utilizar um valor mínimo
alto, informando-o ao seu concorrente preferido para
que este inﬂacione o orçamento da obra, vencendo
a licitação e lesando os cofres públicos ou o dinheiro
do contribuinte.
Segundo, o Regime Diferenciado de Contratações
também permite a utilização de critérios subjetivos no
julgamento das propostas. Sob pretexto de seleção
por critérios técnicos, ambientais e econômicos, o art.
4º da medida provisória estabelece parâmetros pouco objetivos para o julgamento das propostas, como
a economia de energia, o incômodo à vizinhança e
proteção do patrimônio histórico e cultural.
Esses e outros parâmetros, Srª Presidente, de
difícil mensuração, poderão servir de argumento para
a escolha de um ou de outro concorrente, mas é impossível avaliar se esses compromissos assumidos por
empreiteiras poderão ser cumpridos na fase de elaboração dos projetos. Na prática, tais critérios servirão
para a desclassiﬁcação de concorrentes.
Terceiro, há, no texto do RDC, a possibilidade de
contratação integrada. O que vem a ser isso? O Regime
Diferenciado de Contratações permite juntar, na mesma
licitação, a realização do projeto e da obra. Essa prática não é permitida pela Lei nº 8.666. De acordo com
o Regime Diferenciado de Contratação, os elementos
da licitação são divulgados trinta dias antes do prazo
estabelecido para entrega das propostas. Dessa maneira, as informações privilegiadas podem beneﬁciar
concorrentes. Além disso, o prazo de trinta dias não é
hábil para a elaboração de um projeto para obras de
tamanha envergadura, diminuindo a qualidade dos
projetos apresentados e pondo em risco a realização
das referidas obras.
Ademais, ao licitar conjuntamente os projetos e as
obras, o RDC onera a participação das empresas que
desejarem disputar a licitação, pois somente o projeto
da empresa vencedora será aproveitado. Esse dispositivo do RDC vai contra o princípio da economicidade e
privilegia a participação das grandes empreiteiras nas
obras. Somente grandes empresas têm capacidade
para participar de uma licitação nessas condições,
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conﬁgurando esse instrumento do RDC em reserva de
mercado, prejudicando a concorrência e o ingresso de
muitas empresas nessa disputa.
Quarto, a possibilidade da remuneração variável.
O Regime Diferenciado de Contratações permite o
pagamento de remuneração variável às empreiteiras,
visando ao cumprimento de prazos, padrões de qualidade e sustentabilidade ambiental.
Mais uma vez, critérios subjetivos abrem brechas
para o pagamento de comissões indevidas por governantes mal intencionados. Essa prática não é permitida
pela Lei nº 8.666.
O pagamento da remuneração variável é perigosíssimo e abre brechas para a corrupção de grandes
somas do Erário, tendo em vista que as obras da Copa
do Mundo e das Olimpíadas são obras de bilhões de
reais, como uma delas que visitamos há pouco, aqui
em Brasília.
Srªs e Srs. Senadores, esses são apenas alguns
exemplos de pontos negativos do tal Regime Diferenciado de Contratações. Utilizei-os, nesta tribuna, dada
a complexidade da matéria e a diﬁculdade que o cidadão comum tem para perceber as armadilhas que a
aprovação de uma legislação como essa apresenta,
especialmente se feita de afogadilho por uma medida
provisória, que no meio tem outros assuntos. Aos olhos
da população, o Brasil tem urgência para a realização
de obras para a Copa do Mundo e das Olimpíadas, o
que, em tese, justiﬁcaria as modiﬁcações propostas.
É compreensível que o Governo empreenda esforços nesse sentido, procurando conceder agilidade à
realização de tais obras. Mas não podemos retroceder
de maneira alguma. A Lei de Licitações foi concebida
para conter um dos principais problemas históricos do
Brasil: a corrupção e o desvio de dinheiro na realização
de obras públicas!
Abrir precedentes para o descumprimento da
Lei nº 8.666 é abrir brechas para a má utilização do
dinheiro público. Criticar a lei vigente é papel daqueles
que não aceitam a moralidade e a impessoalidade na
Administração Pública!
Atualmente, quase a totalidade das demandas
judiciais nas licitações acontece quando estas são desenhadas de modo a privilegiar alguma empresa. Se
quisermos que as obras da Copa e das Olimpíadas
sejam realizadas com rapidez, a preços justos e com
qualidade, basta que as licitações sejam elaboradas
com respeito à Lei nº 8.666 e que as empresas participantes cumpram os requisitos estabelecidos nessa lei.
Se há lacunas na legislação e se há pontos em
que a lei pode ser melhorada, certamente há outros
caminhos para fazê-lo. Esses caminhos passam pela
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discussão e pela construção de alternativas, mas nunca pela criação de um regime diferenciado.
Enquanto o Governo Federal propõe lacunas na
legislação para driblar a Lei nº 8.666, as prefeituras de
todo o País têm seus recursos de emendas restringidos por não conseguirem vencer a burocracia existente
para a contratação de obras.
Se há de se criar um regime especial de contratação, que seja para vencer os desaﬁos de infraestrutura em saúde, educação e logística, que são questões
muito mais relevantes para a sociedade brasileira do
que a construção de novos estádios de futebol! Embora
se reconheça que na pátria de chuteiras isso também
seja muito importante. E não ﬁcará apenas para os
jogos da Copa, mas também para toda a população.
É por esses motivos que protocolei, e foi aprovado hoje, no âmbito da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, o requerimento de audiência pública para
que esse assunto seja debatido com a presença do
ex-Deputado Constituinte e ex-Ministro, Luís Roberto
Ponte, autor da Lei de Licitações, que data de 1992.
O Sr. Luís Roberto Ponte escreveu artigo que foi publicado no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, no dia
29 de junho, tratando desse assunto.
Solicito, portanto, Srª Presidente Marta Suplicy,
que a íntegra desse artigo seja incluída nos Anais do
Senado.
É uma contribuição mínima que eu, como Senadora, posso dar em relação a esse tema tão complexa
e que a sociedade acompanha com tanto interesse.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
RDC, UM ESCÁRNIO AOS PRINCÍPIOS ÉTICOS
DA LEI Nº 8.666
A gênese da Lei nº 8.666, que rege as licitações
em nosso País, é o inciso XXI do art. 37 da Constituição de 1988. Eu o redigi pessoalmente, com a ajuda
do respeitado constituinte de esquerda FHC, solicitada
para evitar mau juízo sobre a intenção do proponente,
um constituinte empreiteiro.
Em 1992, o uso de enganosos mecanismos corruptores que, ao resguardo da legislação vigente, permitiam o malévolo direcionamento das obras públicas,
tinha assumido um nível insuportável, gerando forte
reação das empresas representadas pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção – CBIC. A partir
dessas denúncias, passamos a estudar, com a CBIC,
e outros personagens conhecedores do problema, um
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PL para impedir esses camuﬂados dispositivos. Apresentei o projeto na Câmara dos Deputados ainda em
1992, o qual, em 1993, veio a se converter na atual
Lei de licitações, nº 8.666.
Foram as denúncias da imprensa, da CBIC e das
empresas vilipendiadas que viabilizaram a aprovação
da nova lei.
O RDC que acaba de ser aprovado na Câmara
dos Deputados ressuscita dispositivos obscuros do
Decreto-Lei nº 2.300 e legaliza sorrateiros mecanismos de corrupção ainda hoje utilizados, mas apenas
quando não se cumpre a Lei nº 8.666. O RDC escancara as portas da corrupção quando, por exemplo,
contrariando as reﬂetidas vedações da Lei nº 8.666,
legaliza permissão para:
1) tornar sigilosos os orçamentos das obras (art.
6°), mecanismo que, associado à desclassiﬁcação das
propostas com preços inferiores a um valor mínimo,
também mantido em sigilo até a abertura dos envelopes, era muito usado, antes da Lei nº 8.666, para
direcionar uma obra pública ao parceiro escolhido,
bastando ao governante utilizar um valor mínimo bem
alto, e vazá-lo ao amigo preferido para garantir-lhe a
vitória na licitação por preço tão elevado quanto desejassem, operação camuﬂada e simples;
2) usar critérios subjetivos no julgamento das
propostas, a pretexto de nebulosos conceitos técnicos, ambientais e econômicos (art. 4º, e vários outros
dispositivos nele disseminados), que era outra forma
ultraeﬁcaz de o governo alijar quem quisesse e entregar a obra a quem desejasse;
3) juntar, na mesma licitação, a realização do
projeto e da obra (art. 9°), regime de licitação que
torna impossível o indispensável julgamento objetivo,
o que já enseja gravíssimas injustiças, sendo ainda
mais grave terem colocado um mecanismo que permite dirigi-la ao companheiro escolhido apenas com o
vazamento, a este, dos elementos da licitação, antes
da publicação do edital, posto que o prazo de 30 dias
estabelecido para entrega das propostas (art. 15, II, a)
é incompatível com a simultânea confecção da proposta e de um projeto sério, e impossível de ser cumprido
responsavelmente por quem não tenha tido anteriores
informações privilegiadas.
4) obrigar a grandes e inúteis despesas dos licitantes com a preparação de propostas e a prévia
confecção de projetos, que, à exceção do vencedor,
serão jogados no lixo após a licitação, impedindo, praticamente, a participação de empresas de menor porte,
privilegiando os que têm mais dinheiro para desperdiçar ou mais certeza de vitória;
5) pagar valores adicionais ao empreiteiro como
prêmio por desempenho, qualidade, prazos, etc. (art.
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10), podendo-se imaginar o potencial de um governante
inescrupuloso que disponha de um instrumento desses
para aplicar em acréscimos subjetivos de pagamento
em obras que somam bilhões de reais, e
6) acrescer o valor do contrato, sem qualquer limite (art. 39), desrespeitando a barreira dos 25% estabelecida na Lei nº 8.666, e apenas por uma decisão
da Fifa e de outros organismos não nacionais!
Qualquer leigo que leia o RDC ou a Decreto-Lei
nº 2.300 não perceberá os malefícios dos enganosos
dispositivos, posto que eles são sempre precedidos
de aﬁrmações, contrárias ao que de fato são, de que
têm nobres objetivos, boas intenções e fortes razões
técnicas. Somente os que vivenciaram soﬁsticadas
discriminações percebem que essas aﬁrmações são
apenas engodos, de difícil percepção para quem não
é do ramo, e que só servem para camuﬂar e legalizar
a corrupção.
O engodo mais utilizado pelos críticos da Lei nº
8.666 é o de que ela é muito complexa, com exigências exageradas, e que incentiva demandas judiciais
que protelam o julgamento das licitações. Nada mais
falso do que essas aﬁrmações. Os que as fazem, ou
são inocentes úteis que desconhecem os detalhes da
lei e se emprenham por enganosas informações, ou
são mal intencionados que a querem desmoralizar,
para modiﬁcá-la, porque não se conformam que ela
busque extinguir o poder de se direcionar uma concorrência para o companheiro preferido, e impossibilitar
a contratação de uma obra por preços exorbitantes.
A quase totalidade das demandas judiciais nas
licitações so acontece quando os seus editais desrespeitam a lei, geralmente com o objetivo de privilegiar
alguma empresa.
Quem deseja licitações sem protelações por demandas judiciais, com deliberações justas e objetivas,
sem possibilidade de contratação por preços exagerados, basta lutar pelo cumprimento dos dispositivos
da Lei nº 8.666, entre os quais os que mandam ﬁxar
um preço máximo para aceitação das propostas, que
deve ser determinado a partir de orçamento detalhado
feito sobre um projeto bem deﬁnido e tornado público para toda a sociedade, o que já impede qualquer
possibilidade de conchavos de licitantes resultarem
em prejuízo para o erário.
Há, de fato, duas lacunas relevantes na Lei nº
8.666: uma sobre os critérios das exigências de comprovação de qualiﬁcação técnica, que surgiu com os
vetos do Presidente da República aos dispositivos originais, e que a jurisprudência vai se encarregando de
suprir, embora sem uniformidade e não com o conteúdo mais correto, e outra sobre o critério para a recusa
de propostas com preços inexequíveis, cuja relevân-
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cia e conveniência sempre são difíceis de se fazerem
perceber pelos parlamentares e pela opinião pública.
Essas lacunas podem, em nível federal, ser perfeitamente superadas mediante competente decreto
presidencial, já que o comando e arcabouço das suas
necessidades já estão na lei, faltando apenas um adequado detalhamento que permita corretas avaliações
do mérito, para sua objetiva aplicação. Talvez essa
seja, por enquanto, a forma mais adequada de corrigir
as duas lacunas, para não contribuirmos, ainda mais,
com o permanente esforço de desqualiﬁcar a lei para
forçar a sua mudança, mas não para aprimorá-la, e
sim para introduzir os venenos da corrupção consentida pela própria lei.
Porto Alegre, 27 de junho de 2011. – Luis
Roberto Andrade Ponte, Constituinte de 1988 e
autor da Lei nº 8.666.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendida na forma do Regimento,
Senadora Ana Amélia.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza, para
uma comunicação inadiável.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com grande
pesar que venho a esta tribuna registrar o falecimento de minha querida avó Adília Kürten Matias, ﬁlha de
Antônio Frederico Kürten que emigraram da região sul
de Santa Catarina, na década de 50, para o interior do
Estado do Paraná.
Minha avó sempre esteve à frente do seu tempo.
Ela tinha dizeres que marcaram a minha trajetória de
vida, principalmente um deles: pedra em riacho, parada cria limo e se rolar muito rápido, a tendência é se
desfazer. Dizeres como este sempre ditaram os passos da minha vida proﬁssional e da minha vida dentro
da minha família.
Além disso, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a
oportunidade para fazer uma observação em defesa
dos direitos dos consumidores brasileiros.
Na semana passada, ao retornar ao meu Estado,
juntamente com outros passageiros, tive o desprazer
de ser absolutamente desrespeitado por uma das nossas companhias aéreas.
Infelizmente, tem sido cada vez mais comum as
situações de total descaso de nossas empresas de
aviação com o cidadão brasileiro.
No caso em apreço, diante dos já costumeiros
atrasos, um grupo de passageiros com destino a Curitiba, entre os quais me encontrava, foi alertado da possibilidade de perda da conexão que faríamos em São
Paulo. Fomos, então, consultados sobre o interesse
de remarcar de imediato a passagem para um segun-
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do voo que partiria da capital paulista para Curitiba
naquela tarde. A maioria do grupo consultado, assim
como eu próprio, preferiu manter a passagem para o
primeiro voo e arriscar o embarque, ainda na tarde de
sexta-feira, em São Paulo.
Pois, eis que o tempo de viagem entre Brasília
e São Paulo foi suﬁciente para conseguirmos tomar
o primeiro voo com destino a minha cidade. Porém,
ao tentarmos embarcar, fomos surpreendidos com
o absurdo e inexplicável cancelamento de todos os
nossos bilhetes.
Ora, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, Srª Presidente Marta Suplicy, trata-se aqui de brutal desrespeito
aos mais elementares direitos do consumidor, visto que
passagens compradas foram canceladas à revelia dos
interesses, muito provavelmente para atendimento do
famigerado overbooking!
É sabido que os problemas de infraestrutura aeroportuária são sérios em todo o nosso País, sobretudo nos dois aeroportos envolvidos nesse caso – o de
Brasília e o de São Paulo. Todavia, tais absurdos praticados pelas companhias aéreas com seus usuários
vão muito além desses problemas.
A verdade é que temos uma grande concentração desse setor em apenas duas empresas aéreas.
Devido ao crescimento considerável da renda nacional
nos últimos anos, pode-se dizer que há uma demanda
expressiva e permanente por passagens, e, infelizmente, talvez pela falta de concorrência entre as companhias de aviação nacional, um tremendo descaso com
o consumidor brasileiro vem ocorrendo.
Os atrasos de voos em nosso País, por exemplo,
já são algo normal na vida dos usuários. E o pior, os
prejuízos causados a quem sofreu com a falta de pontualidade quase nunca são compensados. Na prática,
não há sequer a quem recorrer, pois, convenhamos,
nem a ANAC, nem a Infraero, nem os tais juizados
especiais têm sido minimante acessíveis e funcionais
na defesa dos passageiros prejudicados.
E, ao ﬁnal, constata-se que o consumidor brasileiro está absolutamente impotente diante de toda
sorte de desrespeito praticado por nossas empresas
de aviação contra seus direitos assegurados em lei.
É preciso mudar. O Brasil sediará a próxima Copa
do Mundo e a Olimpíada de 2016, e não é possível
que apresentemos a todo o Planeta situações tão lamentáveis em relação aos nossos serviços de transporte aéreo.
Concluo, informando à Casa que, diante de todos
esses infortúnios no setor de aviação e com o objetivo
de dotar o Senado Federal de informações que viabilizem a correção de rumos, apresentei um requerimento
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
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e Fiscalização e Controle – CMA, para a realização de
audiência pública com a participação da Anac, da Infraero, do Procon e das demais autoridades envolvidas,
a ﬁm de debater e procurar soluções para o assunto.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
Minhas condolências pelo falecimento de sua
avó e pelas sábias palavras: “Pedra parada em riacho
cria limo. Se rola muito rápido se desfaz”. Muito boa
a citação.
Com a palavra o Senador Paulo Bauer, por cessão do Senador Romero Jucá, como orador inscrito.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores presentes,
compareço a esta tribuna, na sessão desta tarde, para
abordar um assunto que, em outras ocasiões, já mereceu minha atenção e que trouxe ao conhecimento de V.
Exªs, por considerá-lo assunto da maior importância,
muito relevante para a economia e para o desenvolvimento do meu Estado, o Estado de Santa Catarina.
Devo, aproveitando esta oportunidade, registrar
que, no ﬁnal do Governo Fernando Henrique Cardoso,
o Ministério dos Transportes, através do Dnit, realizou
uma licitação para a elaboração do projeto de duplicação da BR-280, no norte de Santa Catarina, mais
precisamente no nordeste do nosso Estado. É uma
rodovia Federal de grande importância para a nossa
economia, uma vez que demanda até o porto de São
Francisco do Sul, um porto de grande expressão por
onde são exportados produtos da nossa indústria, principalmente da indústria manufatureira do nosso Estado.
Aquela rodovia atende aos Municípios da região,
principalmente ao Município de Jaraguá do Sul, também ao Município de Guaramirim e ao Município de
Araquari, como via de trânsito, como via de escoamento de produção, como via comercial. Mas, na chegada
à cidade de São Francisco do Sul, a rodovia se confunde com todo o ambiente arquitetônico, com todo o
ambiente histórico da quarta cidade mais antiga do
Brasil, exatamente aquela localizada no meu Estado.
Logo que assumiu o Presidente Lula, eu, como
Deputado Federal, procurei o Ministério dos Transportes e falei, pessoalmente, com o Ministro Alfredo Nascimento, à época o Ministro da pasta. E, em audiência
à qual compareceram dezenas de lideranças e autoridades de todos os partidos, de todos os segmentos,
obtivemos do Ministro o compromisso de emissão, de
liberação da ordem de serviço, uma vez que, com o
início do Governo Lula, com o início da administração
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do PT, todas as ordens de serviço relacionadas a licitações anteriores à posse haviam sido suspensas.
Deu-se, então, início ao trabalho de elaboração
do projeto de duplicação daquela rodovia. Uma obra
difícil porque atende a áreas urbanas, porque cruza
com áreas urbanas, também ultrapassa áreas indígenas, também alcança Áreas de Preservação Ambiental
e, ﬁnalmente, encontra toda área arquitetônica, toda a
área de patrimônio histórico da cidade de São Francisco
do Sul, onde, como eu já disse, encontra-se localizado
o importante porto que atende ao nosso Estado e a
toda a economia nacional.
Uma vez concluído o projeto, no ﬁnal do primeiro
Governo do Presidente Lula, a sociedade catarinense, principalmente a daquela região, aguardava com
expectativa positiva a publicação do edital de concorrência pública para o início das obras. E, infelizmente,
no segundo mandato do Presidente, a licitação dessa
obra não aconteceu. Não havia prioridade para a sua
execução, para a sua realização e, por isso mesmo, a
sociedade cobrava frequentemente dos representantes
do governo no Estado de Santa Catarina e do próprio
Governo providências e prioridade para o assunto.
Coincidência ou não, na verdade, no ano de
2010, mais precisamente quatro ou cinco dias antes
da eleição do segundo turno, em que foi eleita a Presidente Dilma, publicou-se o edital de licitação da obra.
E também, coincidentemente ou não, em meados de
dezembro, o Dnit suspendeu a licitação, alegando a
necessidade de fazer adequações ao projeto e também aos custos daquela obra.
Eu já estive nesta tribuna, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, dizendo da nossa preocupação e da importância da obra, e aqui disse que cobraria frequentemente do Governo o cumprimento de um compromisso que havia anunciado exatamente no mês de
outubro de 2010.
Nós ﬁcamos muito felizes, e eu registrei isso
aqui, quando agora, no mês de maio deste ano, houve
ﬁnalmente a republicação do edital de concorrência.
E estávamos aguardando a data de abertura do processo de licitação para conhecer, enﬁm, as empresas
que iriam executar a obra, para vê-la, enﬁm, executada. Essa licitação, que está em andamento e que leva
o número 0505/10-00, determina que a obra deva ser
executada com o valor máximo de R$941 milhões.
E qual não foi minha surpresa, Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, quando fui ler a revista
Veja, no último domingo, e lá encontrei a denúncia da
revista a respeito da existência de irregularidades no
Dnit e no Ministério dos Transportes. A revista faz uma
série de observações, de questionamentos e também
de denúncias, mencionando, inclusive, a providência

166

27036

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Excelentíssima Presidente da República no sentido
de dar solução aos problemas identiﬁcados naquela
pasta e naquele órgão.
Até aí tudo bem. Cabe à Presidente da República efetivamente tomar providências: cabe a ela exigir
explicações; cabe a ela exonerar e nomear pessoas. Agora, qual não foi a minha surpresa quando, no
próprio texto da matéria da Veja, encontro a seguinte
mensagem e a seguinte informação:
Na semana passada, a Aneor [que é a
entidade que congrega os empreiteiros de
obras públicas rodoviárias] marcou uma dessas reuniões para ‘encaminhar’ a licitação de
uma obra na BR-280, em, Santa Catarina, uma
empreitada orçada em 900 milhões de reais. A
concorrência formal vai acontecer na próxima
sexta-feira [portanto, daqui a três dias].
Segundo um empreiteiro convidado, a
entidade já havia decidido o preço e o nome
da empresa que venceria a disputa por um dos
lotes da obra. Faltava escolher os parceiros
para os outros dois trechos da rodovia. Se não
houvesse acordo, seria promovido um sorteio.
A reunião, marcada para a sede da Associação
Paranaense dos Empresários de Obras Públicas, em Curitiba, foi cancelada na última hora.
Quero dizer, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que não aceito qualquer explicação. A Presidente
da República está cumprindo seu papel muito bem. Ela
decidiu pela permanência do Ministro, para que ele tome
providências. Muito bem. As Oposições vão aqui exigir
explicações do Governo quanto a essas denúncias.
Muito bem. Agora, o que a minha região nordeste de
Santa Catarina, o que a economia do meu Estado, o
que a indústria catarinense, o que nós, representantes
políticos daquele Estado, não vamos aceitar é qualquer
postergação, qualquer ato que diﬁculte, que retarde ou
que impeça a execução dessa licitação.
Estou enviando hoje ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União solicitação para
que eles acompanhem, pari passu, o processo licitatório, que terá suas propostas abertas amanhã. Nós
queremos, efetivamente, que essa obra seja executada. Ela é de fundamental importância. E é lamentável,
Srs. Senadores, é lamentável que este assunto, de tão
grande importância, reivindicação e sonho de mais de
quinze anos da região mais desenvolvida de Santa Catarina, seja objeto de uma reunião e de uma conversa
de empreiteiros e de fornecedores, que acordam entre si, por um sorteio para veriﬁcar a quem caberá a
execução deste ou daquele trecho, desta ou daquela
obra, que é, sem dúvida nenhuma, uma obra grandio-
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sa, Srª Presidente. São 73,9 quilômetros de extensão,
46 viadutos, quatro pontes, dois túneis, passarelas, é
uma obra difícil, é uma obra complexa, absolutamente necessária.
Não tenho nenhum compromisso com o Governo, não quero defender e nem quero atacar, não quero
fazer críticas sem antes conhecer detalhes, mas quero
dizer a V. Exªs, aqui, hoje e agora: nós, catarinenses;
nós, da região norte de Santa Catarina, não vamos
aceitar que, por conta de alguns atos inexplicados...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...de
autoridades federais, a obra mereça retardamento,
mereça qualquer tipo de suspeita. Os técnicos que
elaboraram o projeto o ﬁzeram com competência. Nós
vimos audiências públicas que discutiram o projeto e
apresentaram suas características. Nós não podemos
esperar mais. A Presidente Dilma deve dar determinações expressas para que o Ministério e o Dnit realizem
a concorrência com transparência, com acompanhamento das autoridades e dos órgãos públicos competentes, como é o TCU, o Ministério Público e, por que
não, a Controladoria-Geral da República.
Nós queremos a obra. A obra é indispensável, os
recursos existem e, efetivamente, a contribuição que
Santa Catarina dá para o desenvolvimento do País
merece mais respeito e, por isso mesmo, merece o
atendimento da sua reivindicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Com a palavra o Senador Geovani Borges para
uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs e
Srs. Senadores, compareço a esta tribuna para fazer
um registro um tanto tardio, mas que não perde, na
minha avaliação, sua importância e necessidade para
fazer referências à instituição mais querida e respeitada de nosso País. Reﬁro-me ao Corpo de Bombeiros
Militar do Brasil.
Os bombeiros tiveram seu dia celebrado neste
ﬁm de semana, 2 de julho, e só agora estou tendo a
oportunidade de fazer este pequeno registro de homenagem, já que, ontem, as atenções se concentraram,
com justiça, no falecimento de nosso querido Presidente Itamar Franco.
Pois bem, recentemente, mencionei desta tribuna
a penúria pela qual passam os bombeiros em todo o
Brasil, destacando, na ocasião, em particular, os protestos ocorridos no Rio de Janeiro, que culminaram
com a prisão abusiva e infeliz de quase quinhentos
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soldados. O protesto era pelo vergonhoso salário que
a corporação carioca recebe. Na verdade, não muito
pior do que no resto do País.
E, quando se fala em salário ruim, estamos, na
verdade, enquadrando apenas um dos tantos aspectos
que a categoria reclama. Os bombeiros militares seguem numa cruzada pedindo atenção para uma série
de outras insuﬁciências que tornam particularmente
penosa a missão que decidiram abraçar: é falta de
estrutura nas viaturas, nos equipamentos, nas fardas,
nos cursos e treinamentos e na própria corporação,
que se tornou pequena em diversas cidades diante do
número de ocorrências. Falta recurso público para o
aumento das tropas.
Vejam os senhores como a coisa vai num rumo
preocupante. Eu folheava o jornal Correio Braziliense,
quando me chamaram a atenção duas reportagens,
tratando especiﬁcamente sobre as diﬁculdades vividas
aqui, na Capital do País. E acompanhar as penúrias de
uma localidade nos permite redimensionar o problema e imaginar que diversas outras cidades enfrentam
problemas iguais ou semelhantes.
Pois bem, o clima seco da Capital, todos os anos,
motiva uma operação denominada Verde Vivo, que
planeja ações para o combate aos incêndios. Embora
tenha adquirido 19 novas picapes e caminhões, projetados para andar fora da estrada, o Corpo de Bombeiros de Brasília ainda conta com uma frota inadequada
para o trabalho de combate ao fogo ﬂorestal, veículos
pesados e inapropriados para circular em áreas de
terras ainda não usados.
O reconhecimento em áreas remotas para monitorar possíveis focos de incêndio somente pode ser
avistado do céu, pois a Corporação não tem quadriciclos para fazer a ronda em terra. Mencionei o apelo
que os bombeiros fazem no sentido de terem acesso a
cursos e treinamentos especíﬁcos. Observem: aqui, no
Distrito Federal, dos 5.000 combatentes que ﬁcam de
prontidão para enfrentar focos de maior porte, apenas
593 têm o curso de combate a incêndios ﬂorestais. Mas
eu pergunto: tirando a severidade da estiagem aqui, na
região central, que obriga a essas operações especíﬁcas todos os anos, será que a situação dos bombeiros
é melhor nas demais capitais? É de se duvidar.
A reportagem menciona também o abandono dos
cães de Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de
Bombeiros, que estão sem acompanhamento médico
desde janeiro e com o canil infestado de carrapatos, o
que retira de cena boa parte dos animais nas operações ou treinamentos. Inclusive, a reportagem chama
a atenção para a morte de um dos melhores cães de
resgate do Brasil, o Dartagnhan, que morreu com indício de ter contraído uma hemoparasitose. Para pio-
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rar a situação, os bombeiros daqui não contam com
um único médico veterinário no corpo de servidores.
Olha, minha gente, tudo isso reforça nosso sentimento de solidariedade com os bombeiros militares
de todo o Brasil e nos traz a esta tribuna para fazer
um registro de homenagem, mesmo já com data oﬁcial transcorrida.
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Fora do microfone.) – Srª Presidente, para concluir o
pronunciamento.
Solicito a V. Exª que considere como lido este
pronunciamento, na íntegra, na forma que o Regimento permite.
Agradeço a generosidade do tempo de V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR GEOVANI BORGES.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, compareço a esta tribuna para fazer
um registro um tanto tardio, mas que não perde, na
minha avaliação, sua importância e necessidade, por
fazer referência àquela que permanece sendo, de longe,
a instituição mais querida e respeitada de nosso país.
Reﬁro-me ao Corpo de Bombeiros Militares do Brasil.
Os bombeiros tiveram seu dia celebrado nesse
ﬁm de semana, dois de julho, e só agora estou tendo
a oportunidade de fazer esse pequeno registro de homenagens, já que ontem as atenções se concentraram com justiça, no falecimento de nosso Presidente
Itamar Franco.
Pois bem, recentemente eu mencionei aqui nesta
tribuna a penúria pela qual passam os bombeiros em
todo o Brasil, destacando na ocasião, em particular,
os protestos ocorridos no Rio de Janeiro que culminaram com a prisão abusiva e infeliz de quase quinhentos soldados.
O protesto era pelo vergonhoso salário que a
corporação carioca recebe. Na verdade, não muito
pior do que no resto do país.
E quando se fala em salário ruim, estamos na
verdade enquadrando apenas um dos tantos aspectos
que a categoria reclama. Os bombeiros militarem seguem numa cruzada pedindo atenção para uma série
de outras insuﬁciências que tornam particularmente
penosa a missão que decidiram abraçar.
É falta de estrutura nas viaturas, nos equipamentos, nas fardas, nos cursos e treinamentos e na própria
corporação que se tornou pequena em diversas cidades, diante do número de ocorrências. Falta concurso
público para o aumento das tropas.
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Vejam os senhores como a coisa vai num rumo
preocupante. Eu folheava o jornal Correio Braziliense,
quando me chamar atenção duas reportagens tratando especiﬁcamente sobre as diﬁculdades vividas aqui
na capital do país.
E acompanhar as penúrias de uma localidade
nos permite redimensionar o problema e imaginar que
diversas outras cidades enfrentam problemas iguais
ou semelhantes.
Pois bem, o clima seco da capital todos os anos
motiva uma operação denominada Verde Vivo, que
planeja ações para o combate aos incêndios.
Embora tenha adquirido 19 novas picapes e caminhões, projetados para andar fora da estrada, o Corpo
de Bombeiros de Brasília ainda conta com uma frota
inadequada para o trabalho de combate ao fogo ﬂorestal. Veículos pesados e inapropriados para circular
em áreas de terra ainda são usados.
O reconhecimento em áreas remotas para monitorar possíveis focos de incêndio somente podem ser
avistados do céu, pois a corporação não tem quadriciclos para fazer a ronda em terra.
Eu mencionei o apelo que os bombeiros fazem
no sentido de terem acesso a cursos e treinamentos
especíﬁcos. Observem! Aqui no Distrito Federal, dos
cinco mil combatentes que ﬁcam de prontidão para enfrentar focos de maior porte, apenas 593 têm o curso
de combate a incêndios ﬂorestais.
Mas eu pergunto: tirando a severidade da estiagem aqui na região central, que obriga a essas
operações especíﬁcas todo ano, será que a situação
dos bombeiros é melhor nas demais capitais? É de
se duvidar.
A reportagem menciona também o abandono dos
cães do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de
Bombeiros. Eles estão sem acompanhamento médico
desde janeiro e com o canil infestado de carrapatos, o
que retira de cena boa parte dos animais nas operações ou treinamentos.
Inclusive a reportagem chama atenção para a
morte de Dartagnham, um dos melhores cachorros
de resgate do Brasil, que morreu com indício de ter
contraído uma hemoparasitose.
Para piorar a situação, os bombeiros daqui não
contam com um único médico veterinário sequer, no
corpo de servidores.
Olha minha gente, tudo isso, só reforça nosso
sentimento de solidariedade com os bombeiros militares de todo o Brasil. E nos traz a essa tribuna para
fazer um registro de homenagem, mesmo já com a
data oﬁcial transcorrida.
Os primeiros bombeiros militares surgiram na Marinha, devido os riscos de incêndio nos antigos navios

JULHO 2011

Julho de 2011

de madeira. No Brasil, a primeira Corporação de Bombeiros foi criada pelo Imperador D. Pedro II em 1856 e
foi somente em 1880 que seus integrantes passaram a
ser classiﬁcados dentro de uma hierarquia militarizada.
Apesar de terem sido inicialmente constituídos
com a missão de combate a incêndios, as funções dos
bombeiros estenderam-se para quase todas as áreas
da proteção civil.
Então, entre outras áreas, vemos nossos bombeiros atuando no combate a incêndios ﬂorestais,
urbanos e industriais; nas emergências médicas pré-hospitalares; no salvamento aquático; em acidentes
rodoviários e ferroviários; em acidentes elétricos; em
acidentes com redes de gás e de matérias perigosas;
no corte de árvores com risco iminente de queda; na
captura de animais correndo ou oferecendo risco; no
resgate de corpos ou bens submersos e na prevenção
contra Incêndio e pânico.
É muito risco pra pouco reconhecimento. Claro
que estou me referindo ao salário e às condições de
trabalho, porque a corporação é sim reconhecida e
aclamada por todos os brasileiros. E merece ser!
Para ostentar aquela farda é preciso ter muito
mais do que sonhos, é preciso ter coragem para ir onde
ninguém quer ir, para por em risco a vida por pessoas
que nunca se viu, é preciso sangue-frio para manchar
a farda com sangue e zelar por uma vida como sendo
a mais importante de todas.
É preciso saber que a mesma mão ensangüentada que se estende em busca de socorro, diﬁcilmente
virá a estender-se de novo em sinal de agradecimento.
Para ser bombeiro, o homem ou a mulher precisam esquecer que existe Natal, Ano Novo ou Carnaval, porque enquanto o mundo festeja, os bombeiros
precisam permanecer atentos e a alma pronta, sempre velando pela segurança daqueles que estão sob
sua guarda.
É um exercício diário de paciência, força e coragem.
Para ser bombeiro o corpo precisa saber que
não há diferença entre a madrugada fria, ou o verão
quente, entre a água e o fogo, todos se igualam ao
som das sirenes.
Para ser bombeiro é preciso decididamente gostar de gente, pois para salvar uma vida humana, tudo
o que se tem será posto à disposição, inclusive a vida
do próprio bombeiro.
Para ser bombeiro, é preciso saber que não vai
ﬁcar rico, que vai trabalhar muito, que será um abnegado, um apaixonado por aquilo que faz, mesmo pra
receber um salário aviltante como lamentavelmente é
o praticado no Rio de Janeiro.
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Fica aqui, portanto, minha homenagem singela,
porém verdadeira aos soldados do fogo, das águas,
de todas as emergências! O meu abraço, minha solidariedade e a minha saudação aos bombeiros de todo
o Brasil, inclusive na pessoa do Coronel Raimundo
Américo de Miranda, Comandante do Corpo de Bombeiros do Amapá. Que sejam atendidos nas suas reivindicações que são justas e urgentes.
Era esta nossa fala.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Agradeço. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
por permuta com o Senador Walter Pinheiro.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy;
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, assumo a tribuna
no dia de hoje para fazer um pronunciamento no qual
trato de questões relativas à vida do nosso querido
Senador, ex-Governador de Minas, ex-Presidente da
República, que nos deixou recentemente.
Há uma imagem, Srª Presidente, que não me
sai da memória e parece que a vivenciamos no dia de
ontem. Lembro-me do Presidente da Casa relatando
ao Plenário que havia conversado com o Senador Itamar, que procurou o Hospital Albert Einsten para fazer
uma revisão da sua saúde, fazer um check-up e que
lá, a partir daquele momento, teria sido internado por
conta da detecção de um câncer. Ele comunicava a
todos nós que estava bem, o Senador Itamar Franco,
e que mandava um aviso, um comunicado aos seus
pares, de que em 30 dias estaria de volta. Não só eu,
mas tenho certeza, todos os Senadores e Senadoras esperamos muito pelo retorno do Senador Itamar
Franco. Mas, infelizmente, não foi possível. O Senador
deixou todos nós no último sábado, logo de manhã,
muito cedo. E deixa não apenas nos mineiros, mas
nos brasileiros e nas brasileiras, muita saudade e um
grande exemplo, Srª Presidente. Então, venho a esta
tribuna para prestar esta singela homenagem ao ex-Presidente Itamar Franco.
Itamar Franco foi uma pessoa de intensa vida
pública, que começou em meados dos anos 1950, na
prefeitura de sua querida cidade de Juiz de Fora, passou três vezes por esta Casa, pelo Senado Federal, e
culminou no Palácio do Planalto.
Itamar deixou um legado de grande importância
para o Brasil, legado esse que inclui uma inestimável
contribuição para o estabelecimento da democracia
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no País e para o agir ético na política. Essa era uma
marca muito importante, que nunca abandonou o Presidente, o Senador Itamar Franco.
Com a instalação do regime militar no País, no
ano de 1964, e a adoção do bipartidarismo, Itamar
Franco, que começou sua carreira política no PTB,
se ﬁliou ao MDB. Elegeu-se Prefeito de Juiz de Fora,
governando a cidade no período de 1967 a 1971. Em
1972, foi reeleito, e dois anos depois se elegeu Senador pela primeira vez, pelo Estado de Minas Gerais.
Nesse momento de sua trajetória política, Itamar
Franco se torna um dos mais inﬂuentes membros do
partido de oposição ao regime militar.
No início da década de 80, com o restabelecimento do pluripartidarismo, Itamar se ﬁlia ao PMDB. Na
realidade, o MDB se transforma em PMDB. Em 1982,
é reeleito Senador pela chapa de Tancredo Neves,
que se elege Governador do Estado de Minas Gerais.
Durante o seu segundo mandato nesta Casa,
Itamar Franco foi um dos mais ativos defensores da
campanha pelas Diretas Já. Com a não aprovação da
Emenda Dante de Oliveira no Código Eleitoral, reunido
para a eleição presidencial indireta, Itamar votou no
candidato oposicionista, Tancredo Neves.
Essa segunda passagem de Itamar pelo Senado,
que se estende até 1990, também é marcada por sua
participação na Assembleia Nacional Constituinte. Na
época, ele era o líder do Partido Liberal e, nas principais votações da Constituinte, foi a favor de muitas
coisas importantes para o Brasil, para os trabalhadores, como, por exemplo: o rompimento das relações do
Brasil com países que promovessem a discriminação
racial; o estabelecimento do Mandato de Segurança
Coletivo; a remuneração 50% superior para o trabalho
extra; e tantas outras questões que estão listadas aqui,
no meu pronunciamento.
Itamar governou o Brasil de 1992 a 1994, quando
estava no PRN. É importante destacar que esteve à
frente do Brasil em um período de muitas ...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –... – concluo em dois minutos – diﬁculdades,
não só políticas, mas econômicas. Muitas diﬁculdades
econômicas. O País tinha acabado de sair de uma ditadura e, imediatamente após, do impeachment de seu
primeiro Presidente eleito pelo voto direto.
O Brasil também estava no meio de uma grave
crise econômica, como eu disse aqui, com a inﬂação
chegando a 1.100% no ano de 1992, e alcançando
quase 2.500% no ano seguinte. Apesar desse quadro,
Itamar Franco conseguiu estabilizar a economia bra-
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sileira e a inﬂação foi controlada por meio da implantação do Plano Real.
Todos nós recordamos que, quando qualquer
um de nós falava a respeito do Plano Real, dali, do
seu lugar, o Senador Presidente Itamar se levantava
e lembrava que o Plano Real, que deu início à estabilidade econômica, foi um feito de seu Governo, Senador
Eduardo Suplicy, de seu Governo. Então, quando falávamos sobre Plano Real, eu já olhava para o Senador,
porque sabia que ele se levantaria.
O tempo não me permite concluir o pronunciamento que ﬁz questão de fazer, Srª Presidente, mas
quero passá-lo à Mesa para que o inclua inteiramente
nos Anais.
A pessoa do Senador, do Presidente, do Governador, do Prefeito Itamar Franco se foi, mas o seu
legado e o seu exemplo ﬁcam para estas e para as
futuras gerações.
Era, neste Governo, um membro da oposição, muito aguerrido –debateu longamente com V. Exª quando
discutíamos, aqui, o trem-bala, e com dados, números
na mão –, mas fazia uma oposição elegante e uma
oposição baseada em estudos, baseada em dados.
Minha saudade e meu grande carinho àquele que
todos nós admiramos: Itamar Franco.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho a essa tribuna hoje para
prestar singela homenagem ao ex-presidente e senador Itamar Franco que nos deixou no último sábado,
trazendo a todos nós brasileiros, especialmente ao
povo de Minas Gerais, uma grande tristeza que vem
da certeza absoluta que ele nos fará muita, muita falta.
De intensa vida pública que começou em meados
dos anos 50 na prefeitura da sua querida cidade de Juiz
de Fora, passou três vezes por essa Casa e culminou
no Palácio do Planalto, Itamar Franco deixou legado de
grande importância ao Brasil. Legado esse que inclui
uma inestimável contribuição para o estabelecimento
da democracia no País e para o agir ético na política.
Com a instalação do regime militar no país em
1964, e adoção do bipartidarismo, Itamar Franco, que
começou sua carreira política no PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), se ﬁliou ao MDB (Movimento Democrático
Brasileiro) e se elegeu prefeito de Juiz de Fora, governando a cidade de 1967 a 1971. Em 1972 foi reeleito.
E dois anos depois se elegeu senador pela primeira
vez pelo Estado de Minas Gerais.
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Nesse momento de sua trajetória política, Itamar
Franco se torna um dos mais inﬂuentes membros do
partido de oposição ao regime militar, que governou
o Brasil de 1964 a 1985.
No início
ício da década de 80, com o reestabelecimento do pluripartidarismo, Itamar se ﬁlia ao PMDB. Na
realidade o MDB se torna PMDB . Em 1982 é reeleito
senador pela chapa de Tancredo Neves, que se elege
governador de Minas Gerais.
Durante seu segundo mandato neste Casa, Itamar
Franco foi um dos mais ativos defensores da campanha
pelas Diretas Já. Com a não aprovação da Emenda
Dante de Oliveira, no Colégio Eleitoral reunido para a
eleição presidencial indireta, Itamar votou no candidato
oposicionista Tancredo Neves.
Esta segunda passagem de Itamar pelo senado,
que se estende até 1990, também é marcada por sua
participação nos trabalhos da Assembleia Nacional
Constituinte, iniciado em 1982.
Srªs
ªs e Srs. Senadores, nessa época, já no Partido Liberal, foi líder do PL no Senado, e nas principais
votações da Constituinte, foi a favor: do rompimento
das relações do Brasil com países que desenvolvessem uma política de discriminação racial; do estabelecimento do Mandado de Segurança Coletivo; da
remuneração de 50% superior para o trabalho extra;
da jornada semanal de 40 horas; do turno ininterrupto
de seis horas; do aviso prévio proporcional ao tempo
de serviço; da unicidade sindical; da soberania popular; da nacionalização do subsolo; da estatização do
sistema ﬁnanceiro; de uma limitação do pagamento
dos encargos da dívida externa; e da criação de um
fundo de apoio à reforma agrária. Foi contra a pena de
morte, o presidencialismo, e a prorrogação do mandato de presidente.
Itamar Franco governou o Brasil de 1992 a 1994,
quando estava no PRN (Partido da Reconstrução
ção Nacional). É importante destacar que esteve à frente do
Brasil em um período de muitas diﬁculdades para a
democracia: o país tinha acabado de sair da ditadura
militar e imediatamente após o impeachment do primeiro presidente eleito pelo voto direito, o ex-presidente
Fernando Collor.
O Brasil também estava no meio de uma grave
crise econômica, com a inﬂação chegando a 1100%
em 1992 e alcançando quase 2500% no ano seguinte.
Apesar desse quadro, Itamar Franco conseguiu estabilizar a economia brasileira e a inﬂação foi controlada,
por meio da implantação do Plano Real.
Outro fato de destaque do seu Governo foi a realização
ção do plebiscito, quando o País optou pela manutenção do presidencialismo.
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Foi também no Governo do Presidente Itamar
Franco que foram feitos os primeiros projetos de combate à miséria, ao Lado do sociólogo Betinho.
Depois da Presidência da República, Itamar foi
nomeado embaixador brasileiro em Portugal, e, posteriormente, embaixador brasileiro junto à OEA (Organização dos Estados Americanos), em Washington,
nos Estados Unidos.
Em 1998, Itamar Franco foi eleito governador de
Minas Gerais, governando o Estado de 1999 a 2003.
Assim que tomou posse, decretou a moratória
ória do estado de Minas Gerais. Entre outros aspectos, o governador alegava a necessidade de se empreender uma
auditoria na dívida estadual que, entre outros pontos,
era atrelada a uma taxa de juros de 7,5% ao ano, enquanto estados como São Paulo negociaram suas
dívidas a uma taxa de 6%. Tentou, com um conjunto
de ações na área ﬁnanceira, reverter a sitaução em
que se encontrova o Estado, na qual segundo declarações suas à imprensa, “as despesas apresentavam
crescimento mais acelerado que as receitas tributárias
e encontravam-se concentradas em funções de baixa
capacidade distributiva, comprometendo a promoção
de um processo de desenvolvimento socialmente justo”.
Foi em seu governo que a dívida mineira foi equacionada e começou a ser quitada.
A gestão de Itamar Franco em Minas Gerais foi,
principalmente, marcada pela recomposição do setor
público, passando essencialmente pela valorização do
servidor público, pelo reaparelhamento das principais
agências de ação estatal e pelo ajuste ﬁscal.
Terminando seu mandato no governo de Minas
Gerais ao ﬁm de 2002, Itamar apoiou Luiz Inácio Lula
da Silva para presidente do Brasil. Com a vitória de
Lula, foi nomeado embaixador brasileiro na Itália, cargo
que permaneceu até 2005.
Em 2010, foi eleito senador pela terceira vez. E
entre suas grandes contribuições,
ções, nesse curto mandato, destaco sua pariticipação na Comissão da Reforma Política, na qual foi enfático na defesa de uma
experiência de adoção da candidatura avulsa.
Relembrar a trajetória desse ilustre brasileiro que
nos deixou no último dia 2 – tenho certeza já muito
lembrada nesta tribuna – repito é só uma forma de
homenagear esse homem simples, mas de posições
ﬁrmes que nunca se intimidou por críticas e que deu
incontestável contribuição para a democracia do País.
Era o que eu tinha a dizer, Srª e Srs. Senadores.
Muito obrigada, Senhor Presidente
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendida na forma do Regimento,
com a transcrição integral.
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Realmente, era um gigante na oposição aqui.
Acho que todos admirávamos essa capacidade que
ele tinha e o conhecimento que tinha do Regimento
para travar o grande combate.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa, pela
Liderança do PT.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ocupo a tribuna
na tarde de hoje, em nome da Bancada do PT, para
também render nossas homenagens ao ex-Senador,
ex-Governador de Minas Gerais, ex-Prefeito de Juiz
de Fora, ex-Presidente da República Itamar Franco.
Desde o seu passamento, de imediato, nós apresentamos uma nota de pesar em nome da Bancada do
PT e fomos representados, tanto no velório quanto no
enterro, pelo nosso Senador Lindbergh Farias.
Desde sábado passado, quando se deu essa notícia do falecimento do ex-Presidente Itamar Franco,
muito se tem sido dito e escrito sobre o legado por ele
deixado ao Brasil. Várias injustiças apenas começaram
a ser reparadas; outras ainda estão a caminho, mas
o caminho é irreversível. Sua participação essencial
no Brasil moderno será plenamente esclarecida e conhecida.
Agora, reduzido a cinzas, como foi seu desejo
expresso, não cabe mais lembrar Itamar Franco com
os rótulos a ele dados pela superﬁcialidade da crônica política diária.
Contraditório, folclórico, vulcânico, acidental ou,
ainda, antiquado e provinciano. Assim ele foi classiﬁcado
pelos críticos que, como todos os políticos, colecionou
durante a vida, na maioria das vezes, por se manter
ﬁel ao que sempre pensou e defendeu: um Brasil autêntico, justo e apegado aos seus valores nacionais.
As diversas hagiograﬁas escritas desde sábado
passado tampouco sublinham com clareza sua coragem de enfrentar a ditadura como Senador do então
PMDB. Em 1978, ainda MDB, durante seu primeiro
mandato como Senador, Itamar Franco presidiu a CPI
do Acordo Nuclear, que o regime autoritário pretendia
impor ao País. O prazo inicial de encerramento da CPI,
então de três meses, prolongou-se pela persistência
de Itamar na busca por documentos e chegou a atingir
um prazo de três anos.
Vivíamos em plena ditadura militar e era preciso coragem para exigir transparência do regime. Ele
não teve medo de assumir riscos. Questionou, insistiu,
deu voz ao Senado como a Casa onde deveriam ser
debatidos os grandes temas nacionais, mas, acima
de todos os adjetivos que recebeu, é preciso enfatizar que Itamar Franco foi, isto sim, um político ainda
a ser decifrado, cuja grandeza histórica começa a ser
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ﬁelmente dimensionada a partir de agora, quando ele
já não está mais entre nós.
Sua importância no Brasil moderno tem início no
turbilhão político que representou o impeachment de
1992. A partir desse momento, Itamar Franco atravessou a maior crise institucional após a redemocratização,
para se ﬁrmar como um dos principais personagens
da história recente do Brasil.
Como bem lembrou ontem, desta tribuna, o nobre Senador Pedro Simon, Itamar Franco foi o primeiro Vice-Presidente da República a não se mostrar
açodado para ocupar o principal posto executivo do
País. Diferente de outros vices que estavam no posto
em crises institucionais anteriores, ele não se apressou em receber a faixa presidencial. Pelo contrário,
além de colocar o cargo à disposição dos Senadores
daquela Legislatura, comprometendo-se a assumir e
imediatamente convocar novas eleições, adiou sua
posse por um dia. Não tinha pressa em assumir, ciente
da delicadeza daquele momento crucial para a nossa
Constituição, que então completava apenas três anos
de vida. Esse desprendimento evidencia seus principais traços como político e ser humano: a dignidade,
o respeito à lei, o espírito republicano.
Mas Itamar Franco também nos deixou sem que
tivesse tempo de superar a superﬁcialidade dos inúmeros rótulos com que a crônica política, muitas vezes de forma cruel, classiﬁcou-o. Ele não foi apenas
o Presidente da República que, com frequência, provocou turbulências no mercado ﬁnanceiro ao criticar
a agiotagem, os interesses antinacionais do capital
especulativo. Tampouco foi o Presidente que, como
um Quixote, enfrentou os gigantes da indústria farmacêutica mundial, em seu inconformismo com a política
de preços imposta ao País pelo setor naquela época.
Itamar Franco foi, sem dúvida, um dos maiores
Presidentes da República que já governou o Brasil.
A ele deve-se, também, o ﬁm da espiral inﬂacionária que aﬂigiu gerações de brasileiros. Quase todos
os dias pela manhã, antes de entrar em seu gabinete,
atendia os jornalistas para responder aos representantes do mercado ﬁnanceiro, que ocupavam lugar
cativo na imprensa para reclamar da intempestividade
do Presidente da República contra os juros extorsivos.
Assim era Itamar Franco: coerente na sua aparente contradição; ﬁel aos aliados do presente, mesmo aqueles que havia enfrentado como opositores
no passado.
Foi preciso que Itamar Franco não estivesse mais
entre nós para que parte da verdadeira história daqueles anos começasse a ser contada tal como ocorreu.
Essa talvez tenha sido sua maior mágoa, como o próprio Itamar deixou transparecer ao jornalista Carlos
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Monforte, na série de programas chamada “Proﬁssão
ex-Presidente”.
Tranquilo, e alertando seu interlocutor de que
jamais havia relatado em público a real versão de um
dos mais importantes fatos da nossa história econômica recente, o Plano Real, seu maior desejo era o
de restabelecer a verdade e ser reconhecido por seu
papel na sua implementação.
Nesse aspecto, pode repousar tranquilo, Senador
e ex-Presidente Itamar Franco. Seu verdadeiro lugar
na história está assegurado pela verdade dos fatos.
Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A partir dos discursos que estamos ouvindo
aqui hoje em homenagem ao Senador, tenho certeza
de que seu lugar na história está assegurado.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
como orador inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não faz muito – creio que na
semana passada –, eu falei aqui que a economia brasileira está bem, mas ela não vai bem. A diferença entre
estar bem e ir bem é que estar mostra um momento
atual, mostra a conjuntura, em que os indicadores de
emprego, de crescimento, de balança de pagamentos
são indicadores positivos, mas ir bem signiﬁca o que a
gente espera daqui para frente. E aí temos que analisar
não apenas os indicadores presos ao minuto de hoje,
mas os indicadores com o que tem dentro de cada um
deles, para a gente saber se a estrutura da economia
brasileira é consistente, dá robustez a essa economia
de hoje, que está bem, para que ela vá bem no futuro.
E eu listei diversos pontos, como o endividamento
das famílias e das empresas, tanto das famílias aqui
dentro como das empresas em relação aos bancos
estrangeiros, os gastos públicos, a dívida pública, a
crise de institucionalidade que nós temos, em que os
investidores não sabem bem quais são as leis que vão
valer daqui a alguns anos. Eu falei da inﬂação, com
que, embora pareça sob controle, temos que nos preocupar, a carga ﬁscal, a desigualdade, a pobreza e o
meio ambiente, que ameaça parar a economia porque
estamos depredando tanto que vai se esgotar.
Mas há um item que quero chamar a atenção
hoje, um único item: a incapacidade brasileira para
inovar no conjunto da economia, apesar de exemplos
muitos positivos, como Petrobras, como Embrapa e
como Embraer, mas, no conjunto, nós não temos uma
economia com uma característica grande de inovação
– e isso é antigo, é histórico.
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Quando a gente vê como a economia brasileira
começou, produzindo açúcar, a tecnologia para se fazer aquele açúcar, simples tecnologia, foi importada.
As tecnologias para o café, para o ouro, para o
algodão, para nossos produtos primários, como ferro,
são simples, ou importadas, ou que surgem naturalmente pelo exercício da atividade de produção.
Quando a gente dá o salto da economia agrícola,
da economia de extração mineral para uma economia
industrial, este País torna-se industrial, mas sem a
inovação. Nossas indústrias de automóveis são totalmente estrangeiras do ponto de vista do desenho,
de todos os aspectos de tecnologia. Nós montamos!
Mesmo quando a gente faz todo o automóvel, estamos
montando do ponto de vista da planta, do desenho, da
concepção. Tudo isso é importado.
E assim vai para quase todos os nossos produtos; obviamente, não todos. Só que, até aqui, isso era
perfeitamente possível para fazer a economia crescer,
mesmo quando não tínhamos ciência e tecnologia. Daqui para frente, não. Daqui para frente, o que caracteriza
uma economia sólida é a economia produzindo bens
com alto conteúdo de inteligência, de conhecimento,
de ciência e tecnologia.
Os outros países que hoje são desenvolvidos
ﬁzeram isso a partir do ﬁnal do século XIX, ao longo
do século XX. Outros países o ﬁzeram recentemente,
como Cingapura, a Coréia, o próprio Japão – que é
um pouco mais antigo, mas também é novo –, a Índia,
a Finlândia, a China. São países que ﬁzeram suas revoluções cientíﬁcas e tecnológicas e, hoje, começam
a exportar produtos.
O melhor exemplo é o da Coréia. Compramos eletrodomésticos coreanos, mas não montados na Coréia.
Eles são inventados na Coréia. Como na Finlândia,
que era um país atrasado há poucas décadas, e hoje,
cada vez que a gente usa o celular, provavelmente
está pagando alguma renda a empresas da Finlândia.
Pois bem. O Brasil precisa dar o salto para se
transformar em produtor de bens com alto conteúdo de
inteligência. E aí precisamos tomar algumas decisões
que nós não estamos vendo, apesar de o mercado
começar a pressionar nessa direção. Um exemplo é
como, recentemente, o número de candidatos para os
cursos de engenharia começou a crescer em relação
a outras proﬁssões, como reação ao mercado, não
como reação a um esforço nacional, apesar de que a
Presidenta Dilma lançou agora um programa de bolsas para o exterior, dirigido para ciência, tecnologia e,
sobretudo, engenharia.
Mas, quando a gente analisa a nossa realidade,
a nossa realidade é que 11% dos nossos alunos estão
nas áreas de engenharia, nas áreas de ciências, da
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matemática e da computação, 11%. Não têm futuro.
Igualmente grave é que esses 11%, Senadora Marta
Suplicy, estudam engenharia, matemática, computação,
mas raramente isso está amarrado, interligado com o
setor produtivo da economia. É como se estivéssemos
formando os velhos bacharéis, só que agora bacharéis
na área das ciências.
Nós temos que criar uma relação próxima das
áreas de engenharia com o setor produtivo, como fez
a Petrobras, como fez a Embrapa, como fez a Embraer. É preciso lembrar que esse nosso grande exemplo,
Senadora Marta, a Embraer, é ﬁlha de uma escola de
engenharia chamada Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aqueles aviões que a gente vê e nos orgulham
são, secundariamente, produtos de uma fábrica. Na
realidade, são produtos de uma escola, são produtos
da educação.
Nós precisamos dar o salto, fazer uma economia
da inovação. E aí, o primeiro passo é a revolução na
educação. Cada cérebro perdido são muitos reais e
dólares perdidos. Depois, nós temos que dar ênfase
ao ensino na universidade, não só apoiando-as como
também mudando o perﬁl dos nossos alunos para que
eles comecem a trabalhar nas áreas da engenharia.
Além disso, é preciso começar a fazer outros ITAs.
Em 2006, quando fui candidato a Presidente, eu
sugeria a gente criar um ITA para a energia, outro para
biotecnologia, outro para informática, para inteligência
artiﬁcial, para nanotecnologia e robótica, para o desenvolvimento sustentável, para as telecomunicações,
para as ciências da informação e para a genética. É
claro que eles não vão dar resultados imediatamente,
mas ao longo do tempo. E alguns perguntam: “Quanto
custa isso?” Senadora Marta, esses 4,5 bilhões de que
se fala, de apoiar a fusão de duas grandes empresas
do varejo, permitiriam ﬁnanciar sete grandes centros
do tipo ITA em dez anos – dez anos, dez anos, que é
o tempo suﬁciente para eles atravessarem o período
de nascimento, de puberdade institucional e se transformarem em grandes centros de formação de ciência
e tecnologia. Isso não basta.
Nós precisamos fazer muitas outras coisas para
ter esses centros de ciência e tecnologia. Precisamos
fortalecer pesquisa nas universidades. Precisamos
avançar rapidamente nos campos de importância estratégica. Precisamos estabelecer mecanismos que
estimulem o trabalho articulado com outros produtores,
tecnólogos e, sobretudo – este é fundamental, Presidenta –, uma política salarial que permita atrair os cérebros deste País para as atividades da engenharia,
da ciência e da tecnologia. Isso não acontece hoje.
Eu vi, há pouco, a história de um jovem terminando
doutorado em Nanotecnologia, em Bruxelas, que está
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deixando de lado tudo o que estudou para se preparar
e fazer concurso para trabalhar em uma das polícias
do Brasil: ou a Federal ou a Civil. Não vou dizer que
o trabalho das polícias não seja importante, mas um
jovem que fez Nanotecnologia, que gastou recursos
nossos para estudar Nanotecnologia, de quem nós
precisamos para dinamizar a nossa economia, esse
jovem vai fazer muita falta se queremos dar o salto
para uma economia do conhecimento.
Agora mesmo, no ITA, estão se aposentando
– creio – 30% a 35% dos professores. Vai ser difícil
substituí-los, pela concorrência com outros setores da
economia e do serviço público, que pagam muito mais,
não permitindo atraí-los. Se não resolvermos esse problema da educação, da universidade, inclusive do produto dela, dos grandes centros de ciência e tecnologia
ligados à indústria e da política salarial, beneﬁciando e
atraindo os melhores cérebros para essas áreas, este
País vai provar o que lamentaremos muito: que a economia hoje está bem, mas que já ia muito mal, porque,
a longo prazo, vai esbarrar em diversos daqueles pontos que eu coloquei – um deles, esse a que dediquei
os meus 10 minutos hoje, é a incapacidade nossa de
sermos uma sociedade e termos uma economia com
alta capacidade de inovação para inventar os produtos
novos, que caracterizam uma economia dinâmica no
mundo do século XXI. É tempo ainda, mas não podemos adiar. E o primeiro passo é quebrar essa ilusão
de que uma economia que está bem é o mesmo que
uma economia que vai bem. A nossa está bem, mas
não vai bem, porque tem grandes entraves que precisamos superar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra a Senadora Marinor, pela Liderança do PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Senadora Marta
Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar
de fazer um registro de pesar, em nome do Partido
Socialismo e Liberdade, pelo falecimento do Senador
Itamar Franco.
Não bastasse a trajetória política, não bastasse
o papel importante que o Senador desempenhou na
redemocratização do País, eu e o Senador Randolfe
Rodrigues, do PSOL do Amapá, pudemos testemunhar
nesse período recente, depois que assumimos nossos
mandatos aqui, no Senado Federal, a acolhida fraterna
e carinhosa, que tivemos por parte do Senador Itamar
Franco, e a parceria, fazendo uma oposição qualiﬁcada, buscando, junto com seus pares, imprimir um ritmo
ao Senado que pudesse responder mais rapidamente
aos interesses da classe trabalhadora; portanto, bri-
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gando junto conosco para melhorar as condições democráticas desta Casa, exigindo, em grande medida,
do Governo Federal um freio às medidas provisórias,
exigindo a qualiﬁcação do debate, o tempo necessário
para que qualquer alteração na legislação brasileira
fosse feita a partir de uma preparação dos Parlamentares, da representação política da sociedade, que é
o papel que nós desempenhamos aqui, representando os nossos Estados, para poder alterar, para poder
modiﬁcar, para poder melhorar qualquer projeto de lei,
qualquer debate, sobretudo os debates que têm sido
feitos a partir de uma normatização do Governo por
meio das medidas provisórias.
Hoje mesmo, em nossa pauta, se lhe for dada
consequência na sequência desta sessão, em uma
única medida provisória, vamos tratar aqui de quatro
assuntos diferentes, de alterações a leis, de decisões
que já foram tomadas em outros momentos históricos neste País, com muito debate, com muita tensão,
inclusive, e que o Governo pretende alterar em uma
única tarde, em um único debate, sem que tenhamos
oportunidade democraticamente de contribuir.
Então, acho que esse legado, esse comportamento inclusive ﬁrme, duro, muitas vezes, que tinha
conosco aqui o Senador Itamar soma-se a um legado
de muitos outros lutadores sociais, de muitos outros
militantes políticos, de lideranças políticas, a despeito
das diferenças políticas, estratégicas e programáticas
que tenhamos com ele, com sua trajetória. É importante reaﬁrmar isso.
Então, aqui também vai o nosso abraço de solidariedade à família, aos que mais diretamente conviviam
com ele nesse período de sua vida. Queria deixar um
abraço aos familiares do ex-Presidente Itamar, do ex-Senador Itamar, e o nosso profundo pesar pelo seu
falecimento.
Muito obrigada, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Marinor Brito.
Com a palavra, então, o Senador Suplicy, por permuta que fez anteriormente com o Senador Geovani.
Em seguida, chamaremos o Senador Rodrigo
Rollemberg e a Senadora Lídice da Mata.
Como orador inscrito, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, também me sinto na responsabilidade,
como uma pessoa que com ele interagiu e porque
sempre tive pelo Senador, Presidente e Governador
Itamar Franco uma relação de crescente respeito, cooperação e construção, de dedicar-lhe, como outros
colegas, meu pronunciamento de hoje.
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A ética está de luto. Morreu, nesse ﬁnal de semana, aos 81 anos, o Senador e ex-Presidente da
República Itamar Augusto Cautiero Franco.
Itamar foi um político respeitado por aliados e
opositores. Ele foi exemplo de político sério, honesto e responsável. Foi com seriedade, hombridade e
honradez que exerceu seus mandatos políticos, sem
privilegiar quem quer que fosse, por mais que privasse
de sua intimidade. Também era polêmico, de temperamento forte; muitas vezes, a imprensa o chamou de
teimoso e birrento.
O Brasil deve muito a Itamar Franco. Ao assumir
a Presidência da República, o País atravessava uma
enorme crise política, fruto do impeachment de Fernando Collor e, ao mesmo tempo, vivia um delicado momento econômico, com a inﬂação acima de 3% ao dia.
A democracia brasileira retomava seus primeiros
passos, e Itamar, com espírito público ímpar, convocou
todos os presidentes dos partidos políticos existentes
e perguntou-lhes se queriam que fosse convocada
nova eleição, já que restavam dois anos de mandato
(1992–1994). Ficou em silêncio por alguns minutos e,
frente à concordância exposta pelo silêncio de todos,
assumiu o cargo de Presidente da República. Num
momento de crise, Itamar Franco fez uma transição
democrática sem turbulências.
Pai do Plano Real, sofreu objeção nossa, do PT,
mas – faz-se necessário reconhecer – trouxe a estabilização de nossa moeda, depois de um longo período
de alta inﬂação e de planos não bem-sucedidos, o que
propiciou também, até hoje, avanços na área social, o
aumento da renda do trabalhador e a diminuição das
desigualdades sociais entre os brasileiros. Itamar Franco foi “O ﬁador do Real”, como escreveu no domingo,
3 de julho, o jornal O Estado de S. Paulo.
Com mão ﬁrme, sustentou a equipe econômica
que concebeu o Plano Real e o implementou, resgatando, assim, a dignidade do País destroçado pela inﬂação
galopante. Só quem viveu esse período de altíssima
inﬂação sabe o que signiﬁca chegar ao mercado pela
manhã e comprar um quilo de arroz por um valor, e,
à tarde, o quilo do mesmo arroz estar custando muito
mais. São coisas que não se consegue explicar para
os jovens de hoje. Foi a ﬁrmeza de propósito de Itamar
que permitiu à economia deslanchar, até atingirmos a
posição que atualmente o Brasil desfruta no mundo.
Como representante do Estado de Minas Gerais
no Senado Federal, Itamar teve participação exemplar
e decisiva. Em 1978, o então Presidente Ernesto Geisel, com base em levantamento da Eletrobrás, resolveu aumentar a produção de energia elétrica, tendo
como matriz a fusão nuclear. Foi, então, negociado
um acordo com a Alemanha, o qual foi encaminhado
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ao Congresso, prevendo-se a construção de oito usinas nucleares e a transferência tecnológica a partir da
quarta. O acordo foi aprovado pelo Congresso.
Entretanto, pouco tempo depois, a revista alemã
Der Spiegel, publicou uma série de matérias – que foram reproduzidas pela imprensa brasileira –, trazendo acusações de desvio dos recursos liberados na
construção da primeira das oito usinas acordadas. O
líder do MDB, Paulo Brossard, requereu a instalação
de uma CPI para investigar a concepção do acordo
nuclear Brasil-Alemanha.
Em outubro de 1978, a CPI elegeu o seu presidente, o Senador Itamar Franco. Como era sua característica, Itamar conduziu a Comissão de Inquérito com ﬁrmeza e objetividade, conseguindo, àquela
época, rasgar o véu de mistério que cercava o acordo
com a Alemanha.
É de autoria de Itamar Franco, o engenheiro
que se tornou político, a legislação que dispõe sobre
a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a
operação, a ﬁscalização, os custos, a indenização e
a responsabilidade civil e as garantias referentes aos
depósitos de rejeitos radioativos.
Neste ano de 2011, aqui, como Senador, Itamar
Franco, mais uma vez, apresentou um projeto na área
de energia nuclear, dispondo sobre a localização no
território nacional de usinas que operam com reatores
nucleares. Em homenagem a ele, será importante que
o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Senador Eunício Oliveira, designe o relator do PLS nº
139, de 2011, de autoria de Itamar Franco, para que
se dê andamento ao debate e à votação da matéria.
Itamar, um estudioso na área de energia, após
extenso e delicado trabalho, demonstrou ao Senado
que o Brasil precisa examinar com atenção o problema
nuclear. Em um de seus últimos pronunciamentos, ele
lembrou a importância que tem o Congresso Nacional
na autorização para a instalação de usinas nucleares.
Lembrou à Presidenta Dilma Rousseff que iria exigir
o cumprimento do art. 225, § 6º, da Constituição, que
estabelece: “As usinas que operam com reator nuclear
deverão ter suas localizações deﬁnidas em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas”.
Itamar, como presidente, mudou o paradigma
da política social brasileira, concretizou grande parte
da ordem social prevista na Constituição de 1988, na
saúde, na assistência social e na reforma agrária. Além
disso, foi ele quem primeiro elegeu como prioridade o
combate à fome e inaugurou a participação da sociedade civil, de forma inédita e efetiva, na gestão e na
formulação das políticas públicas.
A gestação do que veio depois, do que veio de
melhor nas políticas sociais, tanto com Fernando Hen-
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rique, quanto com Lula e agora com Dilma, deve-se ao
breve e grande governo do Presidente Itamar.
Sinto-me feliz de ter contribuído para uma articulação, ainda em janeiro de 1993, com o Senador Pedro
Simon – então líder do governo Itamar Franco –, que
possibilitou o encontro de Lula e Itamar – encontro
que foi a força-motriz da política de combate à fome,
reunião da qual participei no gabinete presidencial.
Depois de ter havido a reunião em meu gabinete entre
o Presidente Itamar Franco e entre o Presidente Lula
– então Presidente do Partido dos Trabalhadores –, o
Senador Líder, Pedro Simon e comigo próprio, fomos
ao Presidente Itamar Franco
Lula entregou a Itamar um documento elaborado pelo Governo Paralelo do PT sobre Segurança
Alimentar, coordenado por José Graziano da Silva,
atual Diretor-Geral da FAO, no qual já se deﬁnia um
conjunto de diretrizes, de ações para uma política de
segurança alimentar, inexistente no País, e onde já se
previa a criação do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar. Tal Conselho foi instalado em 13 de maio de
1993, com a presença de Dom Helder Câmara, numa
histórica reunião em que todos os matizes políticos e
vertentes ideológicas do Governo e da sociedade se
irmanaram para a erradicação da fome no Brasil.
O Conselho se estruturou com participação majoritária da sociedade civil – sendo que 21 membros
foram indicados pelo Movimento da Ética na Política;
isso me foi recordado por Dom Mauro Morelli ontem –
e oito ministros, inclusive os da área econômica. Notáveis brasileiros lá estiveram, com autonomia, participação crítica e corresponsabilidade sob a presidência
do Bispo de Caxias, Dom Mauro Morelli, que hoje é
o coordenador do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar do Governo de Minas Gerais.
Em 24 de junho de 1993, o País se surpreende
vendo, pela primeira vez, representantes da sociedade
civil – Dom Mauro Morelli e Betinho – ocuparem a rede
de rádio e TV para convocar a sociedade brasileira para
o engajamento na Ação da Cidadania Contra a Fome,
a Miséria e pela Vida. Este Movimento, liderado pelo
saudoso Betinho, que também integrava o Consea, tinha forte liderança na interlocução do governo com a
sociedade e com o Congresso. No funeral de ontem,
Dom Mauro Morelli recordou esses episódios comigo.
A aproximação do PT com o governo Itamar na
implementação do combate à fome foi decisiva para
um clima de paz e de harmonia num momento difícil, onde a governabilidade foi assegurada. Mais uma
vez, o Presidente Itamar foi capaz de ouvir e aceitar
sugestões, inclusive de seus opositores, consolidando
de uma vez a democracia em nosso País.
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Acompanhei o trabalho do Consea, integrei a
Frente Parlamentar para o Combate à Fome, coordenada pelo Deputado Miro Teixeira. Tive a felicidade
de, em junho de 1994, participar da 1ª Conferência de
Segurança Alimentar que então aprovou o Programa
de Renda Mínima.
Itamar Franco terminou seu mandato com grande índice de popularidade, prova disso foi seu bem-sucedido apoio a Fernando Henrique Cardoso na
sucessão presidencial.
Foi um homem que nunca se dobrou frente ao
poder, para receber benefícios pessoais e particulares;
pelo contrário, sempre se colocou, soberanamente,
em favor dos interesses do Brasil. Um exemplo notável
para todos nós, brasileiros e brasileiras.
Srª Presidenta, encaminho à Mesa requerimento,
como outros Senadores que já apresentaram ontem,
mas também faço questão de apresentar o requerimento de pesar, para condolências à família do Presidente Itamar Franco.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Suplicy. A Mesa recebe
o requerimento e dará o encaminhamento necessário.
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srs. e Srªs. Senadoras, uso a tribuna
para registrar, nos Anais da Casa, nesta sessão ordinária, a realização da sessão solene, realizada hoje,
em homenagem ao 02 de julho, solicitada pelo conjunto
da Bancada dos Senadores da Bahia.
A data 02 de julho de 1823 marca, Srª Presidente,
a consolidação da luta, da guerra pela Independência
do Brasil.
Na Bahia, em 25 de junho de 1822, na minha
terra, cidade de Cachoeira, com a decretação da Câmara Municipal da cidade de Cachoeira, iniciou-se o
reconhecimento do Príncipe D. Pedro I como Imperador do Brasil. A partir daí, desenvolveu-se a resistência
do povo cachoeirano, enfrentando inclusive o ataque
armado de uma canhoeira no porto da nossa cidade,
as tropas do povo cachoeirano.
E, de lá, se organizou a resistência, contando
com a presença de diversos representantes das cidades de todo o recôncavo baiano. Essa resistência se
organizou a partir de Cachoeira quando ali, em 25 de
junho, se criou o Estado, o Governo independente do
Brasil, que se fortalece com o grito de Dom Pedro I em
7 de setembro e que se desdobra com a continuidade da nossa luta, tomando o recôncavo todo e vindo
a derrotar as tropas de Madeira de Mello, já no dia 2
de julho de 1823, quando, com as tropas portuguesas
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saídas, abandonando a cidade de Salvador, nós consideramos a consolidação da independência do Brasil.
A partir de lá, as tropas brasileiras em Salvador,
que são o início da origem do Exército Nacional e da
Marinha correm para o conjunto do Nordeste, onde
havia diversos pontos de resistência, ainda, à proclamação da independência do Brasil.
Esse fato, que é reverenciado pelos baianos
desde então, tem quase o desconhecimento do público brasileiro e até mesmo, às vezes, da Câmara dos
Deputados e do Senado. No sentido de esclarecer
essa situação que nós hoje trouxemos diversas publicações, demonstrando justamente essa luta do povo
baiano – publicação do Governo do Estado da Bahia,
através da Fundação Pedro Calmon, publicação nossa, do Senado, contando essa guerra epopeica do
povo baiano pela independência, a cartilha Guerra da
Independência – 2 de julho, que tem a ode ao 2 de julho, de Castro Alves, se iniciando – que demonstram
e tentam passar ao conjunto da Casa a importância
dessa data para o nosso povo.
Para a nossa alegria, para nossa honra, foi presidida essa sessão pelo Presidente do Senado, Senador
José Sarney, contou com a presença do Governador
Jaques Wagner, com a participação de dois Ministros
da República, o Ministro Afonso Florence e o Ministro
Mário Negromonte, ambos da Bahia, com a participação
do Presidente da Fundação Pedro Calmon, Ubiratan
Castro, com o Presidente da OAB, com representantes
da Câmara de Salvador, com dois prefeitos do recôncavo, com mais de dez Deputados Federais dos 39
da nossa Bancada, com três secretários de governo,
com representantes do empresariado, da sociedade
baiana e do Superior Tribunal de Justiça que aqui vieram participar desse momento solene, como eu disse
antes, quando o Senado Federal reverenciou os heróis
da independência da Bahia.
Nessa circunstância, Srª Presidente, nós sentimos
a necessidade de ressaltar a importância do Governo de Jaques Wagner para o reconhecimento dessa
história na nossa terra, transportando, em todo o dia
25 de junho, inspirado num projeto de nossa autoria,
o Governo da Bahia à heroica cidade de Cachoeira
para, em lá instalando o governo, saudar os heróis da
independência do Brasil e anunciar obras e ações do
Governo para aquela região do nosso Estado.
Aqui também se destacou, nessa guerra da independência, a histórica participação dos negros que
fugiam da escravidão para participar de uma luta por
independência, na expectativa de que esse Estado, que
se constituía novo, de que esse País novo que surgia
pudesse realizar a abolição da escravidão; a participação dos índios, que desejavam, nesse novo contexto
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político, também ter direitos políticos assegurados,
reconhecimento de seus direitos e liberdade total; e
a participação das mulheres, que se incorporaram de
forma destacada nessa luta. Temos pelo menos quatro grandes nomes de mulheres que se apresentaram
de diversas maneiras: de Sóror Joana Angélica, que
resistiu à invasão do Convento da Lapa, determinada
pelo Governador Madeira de Mello, representando as
tropas e o poderio da Corte Portuguesa e pagou com
a vida sua resistência; da extraordinária cachoeirana
enfermeira Ana Néri, que também teve intensa participação na Guerra do Paraguai, socorrendo as tropas
brasileiras, e que assim procedeu também naquela
guerra de liberação; de Maria Felipa, a negra que organizou a resistência das mulheres e da população
na ilha de Itaparica; e, ﬁnalmente, a heroína maior,
Maria Quitéria, que, vestida de homem, incorporou-se
à tropa do Batalhão dos Periquitos para combater de
armas na mão e conquistar a independência do Brasil.
Portanto, Srª Presidente e Srs. Senadores, eu
não queria e não poderia deixar de ressaltar, neste dia
de hoje, essa luta e a importância dessa data para os
baianos e para os brasileiros que lutaram por nossa
Independência.
O Hino ao 2 de Julho foi escolhido pela Assembleia Legislativa por decisão do Governador do Estado,
constituído como hino oﬁcial da Bahia. Esse hino tem
uma bela estrofe, onde se canta, num dos seus versos,
que com tiranos não combinam brasileiros corações.
Nas manifestações de 1824 até os dias atuais, assim
desﬁlam os baianos, cantando, ecoando esse hino,
que é a marca da sociedade que nós gostaríamos de
ver em nosso País, cada dia mais fortalecida – sem
tiranos, com justiça social, com igualdade racial, com
igualdade social.
E por ﬁm, Srª Presidente, nessa sessão nós reﬂetimos sobre a necessidade de que o Senado Federal
e a Câmara dos Deputados possam aprovar o projeto
do Deputado Luiz Alberto, que determina que o nome
do aeroporto de Salvador volte a ser Aeroporto 2 de
Julho. Reconhecendo todas as homenagens necessárias que a Bahia já fez ao Deputado Luís Eduardo
Magalhães e sem nenhum revanchismo, mas em função da importância dessa data histórica para a Bahia
e para o Brasil, que o nosso aeroporto possa voltar a
ser 2 de Julho, como é o desejo de todos os baianos
no nosso Estado.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. E parabéns pelo profundo conhecimento e belíssimo discurso
sobre a história da sua terra, a Bahia.
Com a palavra o Senador Pedro Taques. (Pausa.)
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Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último ﬁnal
de semana, estive em Foz do Iguaçu para conhecer o
Parque Tecnológico de Itaipu, responsável pela criação
e disseminação de conhecimento, fundação mantida
pela Itaipu Binacional.
Estive lá, Srª Presidente, em companhia de várias autoridades, como a secretária de Produção do
Governo de Mato Grosso do Sul, Drª Tereza Cristina
Corrêa da Costa; o presidente da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, Dr. Eduardo Riedel; o
Superintendente do Sebrae de Mato Grosso do Sul,
Dr. Cláudio George Mendonça; o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, o Sr.
Edvaldo Senger – conhecido popularmente em Ponta
Porã como China; e o presidente da Federação das
Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul, o
Sr. Antonio Freire; e o superintendente da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia, Dr. Felipe Augusto Dias.
Também nos acompanharam os Secretários Municipais de Ponta Porã Léo Derzi, Leonardo Derzi,
Marcelino Nunes e Doralice Nunes Alcantara, além
de Kelly Cardinal, representando o meu querido amigo, Prefeito de Ponta Porã, Flávio Kayatt, Ponta Porã,
Srª Presidente, que faz fronteira com a nossa querida
cidade-irmã Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
O objetivo da visita foi conhecer as experiências
daquela fundação, principalmente em relação à oferta
de cursos técnicos para os jovens.
Confesso que foi uma experiência maravilhosa,
de encher os olhos.
A ideia é fazer com que Ponta Porã tenha condições de implementar projeto semelhante, evidentemente não no tamanho, no espaço físico ou com a
mesma estrutura, que é alguma coisa muito grande;
eu diria que é fabulosa.
Até porque o Município sul-mato-grossense tem
as mesmas peculiaridades de Foz do Iguaçu por estar localizado na fronteira, onde a carência de cursos
técnicos e proﬁssionalizantes é muito grande. Foz do
Iguaçu faz fronteira com Ciudad del Este, e nós, com
Pedro Juan Caballero.
Sabe-se que a população fronteiriça é a mais
afetada pela falta de oportunidades; situação essa
que acaba levando os nossos jovens, e até crianças,
à marginalidade, passando a servir ao crime organizado, como o tráﬁco de drogas e de armas.
Quero falar um pouco sobre o Centro Tecnológico, para que os Srs. Senadores, os telespectadores da
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TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado entendam
o seu funcionamento.
Localizado ao lado da Usina Hidrelétrica de Itaipu, o parque, criado em 2003, conta com espaços que
possibilitam a promoção do conhecimento de forma
integrada. Com ações voltadas ao desenvolvimento
do conhecimento, o instituto destaca-se por ser um
ambiente de constantes avanços cientíﬁcos e tecnológicos nas áreas de energia, água e turismo.
É dessa forma que o parque participa do desenvolvimento regional, com foco nas áreas de ciência,
tecnologia, educação e empreendedorismo. Seu relacionamento com Itaipu permite sejam desenvolvidas
ações de apoio e realização de pesquisas direcionadas
aos temas de interesse.
Para isso, programas e diversos projetos são ali
realizados para contribuir com o desenvolvimento da
área e, principalmente com o desenvolvimento regional.
Um dos objetivos do Parque Tecnológico de Itaipu
é proporcionar a formação de um ambiente favorável
para a inovação, pesquisa e o desenvolvimento cientíﬁco-tecnológico. Para se obter êxito, as ações são executadas de maneira integrada, por meio de três áreas:
ciência e tecnologia, educação e empreendedorismo.
Para o estudante, o centro oferece diferentes
oportunidades que permitem o aprimoramento do conhecimento nas instituições de ensino; a oportunidade
de estágio e trabalho, nas empresas incubadas; o desenvolvimento de pesquisas, além do aproveitamento
de recursos humanos na fundação.
O Parque Tecnológico de Itaipu, PTI, também é
um ambiente ideal para o surgimento e a consolidação de empresas baseadas em produtos e serviços
inovadores. Para isso, apoia o desenvolvimento do
empreendedorismo de maneira integrada.
Todas as ações integradas com os programas
existentes no parque e atuam de forma a complementar as pesquisas que são desenvolvidas e promover
benefícios para a comunidade.
Outro projeto que nos chamou a atenção é o fato
de o Parque Tecnológico Itaipu abrigar a Universidade
Federal da Integração Latino-Americana. A Unila surgiu
com uma proposta diferenciada.
Sua missão institucional está focada na formação
de recursos humanos para contribuir com a integração
latino-americana, o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, cientíﬁco e educacional da América
Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul, que
nós chamamos de Mercosul.
Dentre os cursos ofertados é dada ênfase a temas que envolvem exploração de recursos naturais e
biodiversidades fronteiriças, estudos sociais e linguísticos regionais, relações internacionais e demais áreas
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consideradas estratégicas para o desenvolvimento e as
integrações regionais. A escolha é, preferencialmente,
por áreas de interesse mútuo dos países da América
Latina, sobretudo dos membros do Mercosul.
Como se pode notar, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Parque Tecnológico Itaipu é um projeto
que merece todos os elogios e incentivos para que
continue investindo na qualiﬁcação, principalmente de
jovens, parcela da sociedade ainda pouco atendida em
relação à oferta de oportunidades.
Tenho esperança – e trabalharei para que isso
aconteça – de que Mato Grosso do Sul haverá de implementar projeto semelhante para que nossos jovens
da fronteira tenham uma ocupação, fazendo com que
a economia local absorva esses futuros proﬁssionais,
sem a necessidade de buscar lá fora mão-de-obra
qualiﬁcada.
Srª Presidente, ﬁz questão de ler esse discurso –
não é uma característica minha pessoal. Mas eu queria realmente fazer justiça e, antes de encerrar, quero
dizer a forma com que a delegação do Mato Grosso
do Sul foi recebida. Primeiro, agradecendo ao presidente da Itaipu Binacional, Dr. Jorge Samek; depois
agradecendo o diretor Juan Carlos Sotuyo e, também
as pessoas que lá... Os gerentes, o Neto, a Roberta,
a Angelina... As pessoas que lá estiveram, o Yuri que
foi muito gentil com toda a nossa comissão.
Mas quero dizer que, quando lá chegamos, eles
já tinham o conhecimento de Ponta Porã, sabiam da
nossa população, do que tinha no Mato Grosso do Sul,
quais as condições que Ponta Porã poderia ter numa
semelhança com Foz do Iguaçu. E fomos a Foz do Iguaçu porque entendemos que a fronteira tem de ter esse
tipo de investimento. É só fazendo investimento – e este
é um investimento importante – em centro de tecnologia de informação e inovação. Porque, a partir daí...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
–… cria o parque tecnológico infantil (fora do microfone), ele é, sem dúvida alguma, uma usina de ideias,
uma usina em que aqueles jovens, no dia a dia, possam
contribuir com o desenvolvimento de toda aquela região.
Nós, do Mato Grosso do Sul, sonhamos que isso
seja possível. Queremos levar à região de fronteira, à
semelhança do que aconteceu com Foz de Iguaçu,
exatamente isto: oportunidade, investir neste centro de
tecnologia de informação e inovação, fazer com que os
nossos jovens possam ter também essa oportunidade
que eu vi lá em Foz de Iguaçu.
Ao encerrar, agradeço, mais uma vez, na pessoa
do grande Diretor Juan Carlos Sotuyo, a gentileza, a

Quarta-feira 6

179

27049

forma amável como a comitiva de Mato Grosso do Sul
foi lá recebida.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marinor Brito.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente.
Enquanto o Senador Jayme Campos chega à
tribuna, quero fazer um apelo a V. Exª. Há um pedido –
nós o aprovamos hoje na CAE e houve uma solicitação
de urgência – para um projeto de decreto legislativo,
autorizando a celebração de empréstimo do Município de Paranaguá, no Paraná. Portanto, gostaríamos
que ele pudesse ser votado, já que há acordo. Uma
vez que o horário da Ordem do Dia já foi ultrapassado,
gostaríamos que V. Exª, antes de encerrar a Ordem
do Dia pudesse colocar esse projeto em deliberação.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Informo a V. Exª que esse projeto já está na mesa.
Havendo acordo, será colocado em votação, tão logo
seja concluída esta etapa dos pronunciamentos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Apenas, Srª Presidente, eu repito que a Mesa tem se esmerado em cumprir o Regimento, especialmente em
relação aos oradores na tribuna. Nós gostaríamos
também que a mesma rigidez fosse praticada no que
diz respeito à Ordem do Dia. Nós já ultrapassamos em
14 minutos o horário da Ordem do Dia.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Como V. Exª fez a solicitação depois que eu já tinha
anunciado e chamado o Senador Jayme Campos, eu
gostaria que V. Exª fosse condescendente e aguardasse a conclusão do pronunciamento do Senador. Em
seguida, se eu ainda estiver aqui na Mesa, atenderei
o apelo de V. Exª e cumpriremos o Regimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado. Eu ouvirei o Senador Jayme Campos com
o maior prazer.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal Folha
de S.Paulo estampa hoje, em sua edição eletrônica,
a seguinte manchete: “Indústria de alimentos mantém
liminar contra ANVISA”, na qual se procura demonstrar que a propaganda afeta pouco o consumo de alimentos no Brasil.
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Trata-se da Resolução nº 24, de 2010, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, referente aos produtos ricos em gorduras, açúcares e sódio, que obriga
os fabricantes a colocar alertas nas embalagens, com
informações sobre os riscos que o consumo excessivo
desses alimentos pode causar.
Ocorre, Srª Presidente, que tal obrigatoriedade
tem sua vigência suspensa por força de decisão judicial
em ação promovida pela Abia, a Associação Brasileira
da Indústria de Alimentação, sob o falacioso argumento
de que o consumo desses alimentos está em queda e
de que a “autorregulamentação publicitária já dá conta
de coibir os abusos”.
A matéria paga, de cunho nitidamente tendencioso, apresenta estatísticas que correlacionam os
produtos, Senador João Pedro, afetados pela regulamentação e o peso destes no total da despesa familiar
com refeições.
Segundo o levantamento apresentado, “somente
9% dos gastos das famílias brasileiras com alimentação
serão afetados pela resolução da Anvisa”. Isso porque,
conforme a pesquisa dirigida, o consumo dos produtos com grande concentração de gorduras, açúcares
e sódio não chegaria a um décimo da média da renda
familiar gasta em itens alimentícios.
Ora, mesmo em se admitindo a premissa de que
se gasta mais com outros itens, isso não quer dizer que
o consumo não esteja crescendo em números absolutos e nem que o uso abusivo esteja sendo controlado.
Todos nós sabemos que mais da metade da população
brasileira é obesa ou apresenta sobrepeso. Sabemos
também que as classes C e D são as maiores vítimas.
Dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), realizada em 2010, na qual foram
entrevistadas 54.339 pessoas em todas as capitais do
Pais, indicam que os números vêm crescendo anualmente, desde 2006, quando a Vigitel começou a ser
realizada. “Há cinco anos, 42,7% da população estava
com excesso de peso e 11,4%, com obesidade. Em
1975, [Senadora Marinor], apenas 2,8% dos homens
e 7,8% das mulheres eram obesos, segundo o Estudo Nacional de Despesa Familiar (Endef) realizado
naquele ano”.
O Brasil hoje ocupa a 19ª posição no ranking
mundial entre os homens e a 15ª entre as mulheres,
de acordo com pesquisa da revista médica americana
The Lancet. Nos Estados Unidos, país campeão de
obesidade, um quarto da população é obesa. Aqui, a
situação é preocupante porque já chegamos a mais da
metade deste recorde e continuamos a subir no ranking.
O Ministro Alexandre Padilha, em entrevista a
blogueiros, no dia 21 de maio, mostrou-se altamente
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preocupado com a alimentação pouco saudável que
cresce principalmente na nova classe média, cujos hábitos de consumo cada vez mais a incluem no grupo
de risco de desenvolverem as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes
e males cardiovasculares, por conta do indiscriminado
aumento na ingestão de alimentos industrializados ricos em sódio, açúcares e gorduras.
As projeções oﬁciais indicam que a esta nova
classe média, em 2014, deverá atingir 57% da população entre 18 e 69 anos, com acesso a alimentos industrializados. E para isso precisamos nos organizar.
Conforme as palavras do Ministro, na mesma entrevista citada, “não é só o sistema de saúde, a sociedade
também tem que se organizar”.
Para tanto, é fundamental a ação da propaganda;
o despertar da educação alimentar, por meio da consciência e do critério das mensagens publicitárias; por
meio da credibilidade do conteúdo informativo, tanto
nos rótulos, quanto nos comerciais que o veiculam.
De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo
Instituto Datafolha, encomendada pelo Instituto Alana,
em que foram entrevistadas 596 pessoas, pais e mães
de crianças de até 11 anos: “Para 79% dos pais...”
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Daqui a pouco estou concluindo, Srª Presidente.
Para 79% dos pais, a publicidade de alimentos não saudáveis prejudica os hábitos
alimentares das crianças [...]; 78% dos entrevistados acreditam que a publicidade desses
produtos leva as crianças a “amolarem” seus
pais para que comprem produtos anunciados;
e 76% disseram que os comerciais diﬁcultam
o esforço de educar os ﬁlhos a se alimentarem de forma mais saudável [...]. A população
é lesada por uma publicidade enganosa, que
atinge principalmente o público infantil. Além de
a criança não ter discernimento para escolher,
seu paladar está sendo formado por produtos
que contêm realçadores de sabor e muitas
vezes muito açúcar [...]. A indústria precisa
assumir o impacto que gera na saúde pública.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
falando de números e realidades recentes. Porém, tudo
isso há muito se vem demonstrando previsível, e a prevenção sempre foi a melhor política, principalmente em
se tratando de crianças, nosso maior investimento na
salvaguarda de um futuro melhor.
Por isso, apresentei a esta Casa, em abril de
2007 – lá se vai, portanto, quase meia década –, o
PLS nº 196, que se tornou conhecido como “projeto
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dos refrigerantes”, para determinar que os rótulos das
bebidas que menciona especiﬁquem o teor calórico nelas contido e apresentem frase de advertência quanto
aos riscos da obesidade infantil.
Essa proposição se encontra pendente de parecer
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, tendo como Relatora a
ilustre Senadora Vanessa Grazziotin, a quem aproveito
o ensejo para solicitar especial atenção, celeridade e
empenho na análise da matéria e na elaboração do
relatório, para que seja sensível seu voto, certamente
criterioso e competente, e que possa ser logo objeto
de apreciação naquele Colegiado.
Nossa lei é bem mais tímida que em muitos países.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Já
vou concluir, Srª Presidente. A Inglaterra, por exemplo,
desde 2006, proíbe propaganda de alimentos com alto
teor de sódio, açúcares e gorduras em programas televisivos destinados à faixa etária abaixo de 16 anos.
Em abril deste ano, o Congresso do Chile aprovou projeto de lei estabelecendo regras que proíbem
a publicidade de alimentos para crianças menores de
14 anos, permitindo sua vinculação somente após as
22 horas. Nos Estados Unidos...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Concluindo, Senador!
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Vou concluir. Mais um minuto só! Tenho certeza de
que o Senador Renan Calheiros e demais inscritos
vão me aguardar, como terei a satisfação de ouvi-los
daqui a pouco.
Nos Estados Unidos, um pacote de diretrizes
lançado no início de maio também passou a restringir
a publicidade destinada ao público infantil.
Aqui, em diversas oportunidades, a sociedade
civil posicionou-se a favor da regulação da publicidade de alimentos, especialmente para o público infantil.
Inúmeras organizações não governamentais têm manifestado essa posição.
Para além das crianças, nosso povo em geral
precisa ser mais esclarecido no sentido das melhores escolhas para uma alimentação equilibrada. Em
recente entrevista, a Presidente do Conselho Federal
de Nutricionistas sugeriu campanhas educativas. Segundo aﬁrmou...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Querido Senador!
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Já vou terminar, Srª Presidente: “As classes C e D
se viram diante de uma nova realidade e não foram
preparadas para fazer boas escolhas. Precisamos de
medidas regulatórias e o governo não pode se omitir”.
Se os instrumentos normativos da Anvisa não
têm sido suﬁcientes, então, que fortaleçamos seus
recursos coercitivos e introduzamos, por via legislação ordinária, dispositivos que protejam o cidadão
e a família brasileira da nefasta exposição a apelos
comerciais sem restrições que, de maneira insistente,
sedutora e inconsequente, por meio da subversão
dos bons hábitos e da deformação das práticas de
alimentação saudável, põem em grave risco de vida
grande parte de nossa população.
Era o que eu tinha a dizer, Srª. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL
– PA) – Vou chamar para uso da palavra, por cinco
minutos, pela Liderança do PMDB, o Senador Renan Calheiros, com a condescendência do Senador
Alvaro Dias.
Em seguida, entraremos na Ordem do Dia.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sem dúvida uma das
mais pesarosas missões dos homens públicos é se
despedir de homens públicos da estatura do Presidente Itamar Franco.
A consternação pelo seu falecimento comoveu
todo o País, mas, de modo particular, entristeceu-me profundamente. Mantivemos, Srª Presidenta,
Srs. Senadores, sempre uma relação muito fraterna,
relação essa cujos desdobramentos, de certa forma,
interferiram na história do País.
A primeira delas – permitam-me citá-la – talvez a mais intensa e até mesmo acidentada, deu-se exatamente na formação da chapa presidencial
que saiu vitoriosa na disputa de 1989, as primeiras
eleições presidenciais brasileiras pós-ditadura. Tive
a oportunidade de acompanhar a negociação que
resultou na indicação de Itamar Franco, como Vice-Presidente, na chapa formada ao lado do Presidente
Fernando Collor.
Quis o destino que aquelas gestões fossem
decisivas para o Brasil ocupar posição de destaque
que ocupa nos dias de hoje. Apesar de ter durado
dois anos – de 1992 a 1994 –, o Governo de Itamar
Franco deixou uma marca deﬁnitiva na história do
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País e muitas lições para as futuras gerações. Em
um curto período nos livramos do fantasma da hiperinﬂação, problema crônico que chegou ao ápice na
década de 80 e no início da década de 90.
Ao assumir a Presidência, Itamar elaborou, junto com uma equipe econômica cheﬁada pelo então
Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso,
o Plano Real, considerado o mais bem-sucedido
programa de estabilização monetária lançado para
combater a inﬂação no País.
O índice inﬂacionário era estratosférico. O Plano Real reorganizou o setor público e suas relações
com a área privada, o que incluiu cortes e racionalização de gastos, recuperação da receita tributária,
controle dos bancos públicos e um programa de
privatizações. Além disso, o Plano freou o consumo
com o aumento das taxas de juros e baixou os preços dos produtos por meio da abertura da economia
à competição internacional.
Quando o Plano Real completou um ano de
vigência, o Brasil apresentava uma taxa de inﬂação
de 2% ao mês. Graças à estabilização econômica,
pudemos, no passo seguinte, distribuir riquezas e
diminuir as diferenças sociais.
Em um período mais recente, quando eu ainda
ocupava o Ministério da Justiça, tive oportunidade de
reeditar essa convivência com o Presidente Itamar
Franco, quando exatamente ele disputou o governo
de Minas Gerais pelo PMDB. Foi, novamente, Srª
Presidenta, uma decisão acertada para o bem do
Brasil e para o bem de Minas Gerais.
Baiano de registro, mineiro por adoção e brasileiro de coração, Itamar se tornou um dos mais destacados homens públicos do Brasil. Isso pôde ser visto
na Presidência da República, no governo de Minas
Gerais e, também, nos três mandatos como Senador
da República.
Itamar entrou para a história por sua ﬁrmeza,
determinação, patriotismo, retidão e, em muitas oportunidades, pelo traço enigmático, um “mistério das
montanhas de Minas Gerais”, como ele próprio gostava de dizer.
Era uma alma independente, irrequieta, simples
e austera. Orgulhava-se de ter sido fundador do MDB
– posterior PMDB – e, para perseguir seus sonhos,
ﬁliou-se a outros partidos, que sempre o acolheram
com a devida reverência.
Valho-me da acuidade do jornalista José Casado
para deﬁnir melhor o Presidente: “Itamar Franco foi,
verdadeiramente, um estadista. Um estadista tropical.”
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Em nome da Bancada do PMDB no Senado, em
uma homenagem a sua família e às suas duas ﬁlhas,
Georgina e Fabiana, eu gostaria de encerrar este discurso, discurso dizendo que essa é uma perda irreparável e que o Brasil ainda sentirá, por muitos anos, a
falta de Itamar Franco.
Que Deus o acolha da maneira que ele merece!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros, a Sra. Marinor Brito 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 Renan Calheiros.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares (Pausa.)
Podemos começar a Ordem do Dia, Sr. Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, começamos a
ORDEM DO DIA
O Senador Sarney já está presente e nós vamos
adiantando, que ele está ali.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 527, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2011, que
institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a
organização da Presidência da República
e dos Ministérios, a legislação da Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro
de Estado, cargos em comissão e cargos
de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza
a contratação de controladores de tráfego
aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182,
de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de
dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro
de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007,
11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de
20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001;
e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27
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de maio de 1998 (proveniente da Medida
Provisória nº 527, de 2011).
Como hoje é a segunda sessão da matéria constando da pauta, ela não será votada hoje; será votada
amanhã.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quero
pedir a V. Exª, já que há acordo, a votação do PRS nº
29, operação de crédito do Município de Paranaguá.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Consulto todas as demais Lideranças presentes. Se todos estiverem de acordo, poderemos votá-lo.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam...
Vou ler primeiro o requerimento.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 808, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 29, de 2010, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 97, de 2011, que “solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
US$ 16,649,600.00 (dezesseis milhões, seiscentos e
quarenta e nove mil e seiscentos dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre o Município de
Paranaguá, Estado do Paraná, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao ﬁnanciamento parcial do ‘Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá
– Paranaguá Rumo Certo’, no âmbito do Programa
‘Procidades”’. – Em 5 de julho de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o requerimento de urgência ao
projeto, que acaba de ser lido.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não tendo havido objeção do Plenário, passa-se
a apreciação da matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item extrapauta:
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quarenta e nove mil e seiscentos dólares dos Estados
Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de julho de
2011.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 29, de 2011 (apresentado como conclusão do Parecer nº
642, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Cristovam
Buarque), que autoriza o Município de Paranaguá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de
até dezesseis milhões, seiscentos e quarenta
e nove mil e seiscentos dólares dos Estados
Unidos da América.
Cópias do referido parecer estão distribuídas nas
respectivas bancadas.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Não havendo nenhum Senador ou Senadora que
queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
Algum encaminhamento?
Não havendo encaminhamento, os Senadores
e Senadoras que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer:
PARECER N° 643, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
n° 29, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução n° 29, de 2011, que autoriza o Município de Paranaguá, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$16.649.600,00 (dezesseis milhões) seiscentos e

ANEXO AO PARECER Nº 643, DE 2011
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 2011
Autoriza o Município de Paranaguá,
no Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município de Paranaguá, no Estado
do Paraná, autorizado a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e
quarenta e nove mil e seiscentos dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao ﬁnanciamento do “Programa
Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do
Município de Paranaguá – Paranaguá Rumo Certo”,
no âmbito do Programa Procidades.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1º
será realizada nas seguintes condições
I – devedor: Município de Paranaguá, no Estado
do Paraná;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$16.649.600,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e seiscentos
dólares norte-americanos);
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V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário, com taxa de juros baseada na taxa de juros
interbancária praticada em Londres (Libor);
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir da vigência do contrato;
VII – opções de conversão: o mutuário poderá
exercer a opção de conversão dos desembolsos de
moeda e/ou a opção de conversão de moeda dos saldos devedores;
VIII – amortização do saldo devedor em dólares
norte-americanos: parcelas semestrais e consecutivas,
de valores tanto quanto possível iguais, pagas em 15
de abril e em 15 de outubro de cada ano, vencendo-se
a primeira 5 (cinco) anos após a data de assinatura do
contrato e a última, até 25 (vinte e cinco) anos depois
dessa mesma data;
IX – amortização do saldo devedor em reais: será
ﬁxada para cada desembolso convertido para reais,
sendo que as condições oferecidas pelo BID ao mutuário são as constantes da “Carta de Cotação Indicativa da Conversão de Desembolso ao Mutuário” e da
“Carta de Notiﬁcação da Conversão dc Desembolso”;
X – juros aplicáveis para saldo devedor em dólares norte-americanos: exigidos semestralmente nas
mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual para cada trimestre determinada
pelo BID e composta pela taxa Libor trimestral para
dólar norte-americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos que ﬁnanciam
os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa
de juros baseada na Libor, e mais a margem para empréstimos do capital ordinário;
XI – juros aplicáveis para saldo devedor em reais:
no caso da conversão de moeda, o BID indicará, por
meio da Carta de Notiﬁcação, a taxa de juros base,
que signiﬁca a taxa de juros equivalente no mercado
de reais (BRL), à soma: (i) da taxa USD Libor (Libor
para dólar norte-americano) para 3 (três) meses, mais
(ii) 10 pbs (dez pontos-base). A taxa de juros base será
determinada para cada conversão em função (i) da taxa
ﬁxa de juros aplicada a um montante nominal corrigido
pela inﬂação; (ii) do cronograma de pagamentos; (iii)
da data da conversão; e (iv) do montante nominal de
cada conversão;
XII – opção de ﬁxação da taxa de juros: o mutuário poderá, com o consentimento do garantidor,
solicitar ao BID a conversão para uma taxa de juros
ﬁxa de parte ou da totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na taxa Libor e uma
nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos
devedores do Empréstimo calculados a uma taxa de
juros ﬁxa para a taxa de juros baseada na Libor, sen-
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do que os prazos e montantes mínimos requeridos
para as conversões estão estabelecidos no contrato
de empréstimo e os custos decorrentes da realização
das opções de conversão serão repassados pelo BID
ao mutuário;
XIII – comissão de compromisso: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, não podendo exceder
a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do
saldo não desembolsado do ﬁnanciamento, exigida
juntamente com os juros e entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
XIV – despesa com inspeção e supervisão geral:
não poderá, em um semestre determinado, ser superior
a 1% (um por cento) do ﬁnanciamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos ﬁnanceiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Município de Paranaguá, no Estado do Paraná, na
operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a:
I – que o Município de Paranaguá, no Estado do
Paraná, celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
cotas de repartição de receitas de que tratam os arts.
158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias
estabelecidas no art. 156, consoante o art. 167, § 4°,
todos da Constituição Federal, e outras garantias em
direito admitidas, podendo o Governo Federal reter as
transferências de recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Município ou das
transferências federais;
II – que seja comprovado o cumprimento das
condições prévias ao primeiro desembolso;
III – que seja veriﬁcada a adimplência do ente
garantido junto à União e suas controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo discussão, votação.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram.
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Projetos de Decreto Legislativo – Itens 11, 12
e 13. Apesar de a pauta estar trancada, eles podem
ser lidos.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Projeto de Decreto Legislativo – Item 12 – nº 124.
Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2011

Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2010 (nº 1.807/2009,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha sobre Cooperação em
Matéria de Combate à Criminalidade, assinado
em Madri, em 25 de junho de 2007.
Parecer favorável, sob nº 527, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora que queira
discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
Não havendo encaminhamento, as Senadoras
e os Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram.
A matéria vai à promulgação.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 124, de 2011 (nº
2.842/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Namíbia sobre Cooperação no
Domínio da Defesa, celebrado em Windhoek,
em 1º de junho de 2009.
Parecer favorável, sob nº 528, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora que queira
discutir, encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:

É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 323, DE 2010
(nº 1.807/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio entre a
República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha sobre Cooperação em Matéria
de Combate à Criminalidade, assinado em
Madri, em 25 de junho de 2007.

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2011
(nº 2.842/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Namíbia sobre
Cooperação no Domínio da Defesa, celebrado em Windhoek, em 1º de junho de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Convênio entre a
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha
sobre Cooperação em Matéria de Combate à Criminalidade, assinado em Madri, em 25 de junho de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Convênio, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Namíbia sobre Cooperação no
Domínio da Defesa, celebrado em Windhoek, em 1º
de junho de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Convênio encontra-se publicado no DSF
de 1º-5-2010.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
29-4-2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Projeto de Decreto Legislativo – Item 13 – nº 126.
Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de 2011 (nº 2.837/2010,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre o
Exercício de Atividade Remunerada por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático e Consular,
assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 529, de 2011, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Francisco Dornelles.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não tem discussão por parte do Plenário, mas
quero dizer que durante muito tempo lutei por isso.
Acho muito justo.
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senadores e Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram.
A matéria vai à promulgação.
Foi aprovada.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2011
(Nº 2.837/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Reino da Bélgica sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático e Consular, assinado
em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da
Bélgica sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático e Consultar, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
10-5-2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Chamo as Lideranças e as consulto, havendo
poucos Senadores em plenário, apesar de já termos
quorum, se podemos caminhar na votação das escolhas de autoridades. Há alguma objeção?
A primeira é a do Sr. Márcio Fortes de Almeida,
que acabou de ser sabatinado e foi aprovado hoje de
manhã. Há dois Embaixadores, Marcos Borges Duprat
Ribeiro e José Jorge Alcazar Almeida.
Há algum impedimento por parte de Senador ou
Senadora para a votação?
É uma consulta... Quem fala pelo Partido dos
Trabalhadores?
Quem fala pelo PP?
Senador Benedito de Lira, podemos encaminhar
pelo PP essa votação?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Podemos encaminhar, Srª Presidente.
Quero convidar os companheiros do PP para
comparecerem ao plenário, porque estaremos, daqui
há pouco, no processo de votação nominal.
O PP vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – É votação nominal. Maioria simples, mas
a votação é nominal.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – E
o PP vota “sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – PMDB?
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O PT
vota “sim” e chama todos os Senadores e Senadoras
da bancada ao Plenário, para votarmos as autoridades.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O PT vota “sim”. PSDB? PSOL? PCdoB, Senadora Vanessa?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Srª Presidente, quero, em nome da Liderança
do nosso partido, encaminhar “sim” a favor da indicação de Márcio Fortes para a APO.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São três em que vamos votar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Srª Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim” à
votação de Márcio Fortes para a APO.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Eduardo Braga encaminha “sim”
pelo PMDB.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Minha Presidente, o PSDB concorda com a nomeação
das nossas autoridades.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Ataídes pelo PSDB.
Senador Mozarildo.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– O PTB encaminha “sim”.
A SRª. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – o PTB encaminha “sim”.
Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Srª Presidente, há acordo com relação aos Democratas para
a votação da Autoridade Olímpica. De nossa parte,
está ok.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim. A Senadora Marinor, do PSOL, também
encaminha “sim”.
Então, com todas as Lideranças encaminhando
essa concordância, passa-se à votação nominal.
Pode preparar o painel, Srª Cláudia.
Vou ler, mas já podem encaminhar, não é?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 641, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer 641, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos. Relator: Senador Lindbergh Farias, sobre a Mensagem nº 95, de 2011 (nº
216/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Márcio
Fortes de Almeida, para exercer o cargo de Presidente da Autoridade Pública Olímpica – APO.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo Senador ou Senadora que queiram
prosseguir a discussão, encerrada a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
Em votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.) –
Srª Presidente... Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, esta
votação é de grande importância para o Brasil. Não é
uma questão de um Estado, embora as Olimpíadas
se localizem no Rio de Janeiro. Mas o conjunto de
atividades e de impactos que ela trará não irá atingir
apenas aquele Estado, aquele Município. Nós teremos
repercussão dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no
País inteiro.
Quero dizer da felicidade de poder votar o nome
de Márcio Fortes, que esteve no Ministério das Cidades
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e que conduziu aquela Pasta no sentido de dar condições mais adequadas à qualidade de vida do povo
brasileiro, que hoje maciçamente mora nas cidades.
Com Márcio Fortes nas conferências das cidades,
realizadas pelo Ministério, tivemos condições de discutir o Estatuto das Cidades e a sua implantação – que
não é coisa fácil. É uma política urbanística avançada,
progressista e que não é fácil de ser implantada. Ali
estava embutida a regularização de área urbana, que
foi motivo de medida provisória feita pelo Presidente
Lula, para dar garantias de podermos realizar a regularização fundiária urbana.
Portanto, Srª Presidente, a nossa Presidenta
Dilma Rousseff faz uma escolha que coloca os Jogos
Olímpicos no patamar daqueles que querem dar, efetivamente, garantias aos objetivos que nós assumimos
com o COE quando alcançamos essa grande conquista
de realizar pela primeira vez os Jogos Olímpicos no
Brasil e na América do Sul.
Essa é a primeira grande oportunidade.
Por isso, Sra. Presidente, o voto é absolutamente
secreto, mas, no meu caso, ele já ﬁca aberto, porque
nós conhecemos a ﬁgura do nosso indicado, ex– Ministro Márcio Fortes, a sua responsabilidade e como
ele irá conduzir, com a velocidade, com a dinâmica,
com a vontade e com a disposição que ele emprestou
ao Governo do Presidente Lula, com certeza o fará,
agora sob as ordens, digamos assim, da nossa Presidenta Dilma.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passo a Presidência ao Senador José Sarney,
para continuação da votação da Mensagem.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Exª, só
quero cumprimentar a Presidente da República pela
indicação do Ministro Márcio Fortes de Almeida para
a autoridade olímpica.
Ao contrário do nome que antes se especulava,
o Ministro Márcio Fortes é comprometido com o desenvolvimento das cidades, visto a condução que ele
deu nas conferências das cidades. É um ministro que,
tenho certeza, pautará a condução da autoridade olímpica voltado, em especial, pelos interesses nacionais
e não pela tutela de interesses de organizações inter-
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nacionais, sejam elas quais forem, sobre a condução
do processo das Olimpíadas aqui no nosso País.
Então, quero manifestar, faço questão de aqui
manifestar, meu apoio a essa indicação feita pela Presidente da República, que, inclusive, é bem melhor do
que o nome que anteriormente se cogitava para assumir essa importante função para a República nos
próximos anos, que é a condução de todo o processo
das Olimpíadas no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e Senadoras que
se encontram em outras dependências da Casa que
compareçam ao plenário, pois estamos em processo
de votação nominal para a aprovação do Presidente
Márcio Fortes de Almeida para exercer o cargo na Autoridade Olímpica, que acaba de ser criado.
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) – Quero saudar o grupo de visitantes. Bem-vindos ao Senado.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que
compareçam para a aprovação do nome do Sr. Márcio
Fortes de Almeida para exercer o cargo, tão importante,
de Presidente da Autoridade Pública Olímpica, APO.
Estamos com 38 votantes, neste momento.
O Senador Walter Pinheiro está votando. (Pausa.)
Quem mais está chegando? (Pausa.)
Senador Eduardo Amorim, Senador Aníbal.
Vamos ter essa votação e encerraremos a Ordem
do Dia após essa votação, para que a Comissão de
Orçamento possa continuar os seus trabalhos. Então,
essa será a última votação do dia, em virtude de a
Comissão de Orçamento ainda estar reunida. Ficará
para amanhã a votação restante.
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Solicito aos Senadores e Senadoras...
Acho que já podemos encerrar. Já temos quórum. (Pausa.)
Senador Eduardo Amorim já votou? (Pausa.)
Senador Demóstenes votou? (Pausa.)
Votou.
Cícero Lucena está chegando. Está entrando.
Mais algum Senador? (Pausa.)
Senador Lindbergh está votando? Foi o Relator
da matéria. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora
do Microfone.) – Senadora Marta, suspendemos lá.
Pode continuar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, pode continuar. Pode chamar de volta.
Quer que eu chame?
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, pela
ordem. Só para agradecer a V. Exª a sensibilidade, em
nome da Comissão de Orçamento. Estamos em esforço concentrado na Comissão de Orçamento para deliberar diversas matérias, entre elas, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, durante esta semana. Então, teremos
hoje, no máximo amanhã, para votar a LDO.
E a Ordem do Dia, por dispositivo constitucional,
interrompe os trabalhos na Comissão. Por isso, em
nome da Comissão, agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, exatamente por isso estamos encerrando a Ordem do Dia, para que a Comissão possa, a
partir da importância que temos, reassumir. Por favor,
quem já votou pode retornar à Comissão de Orçamento.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – SIM, 41; NÃO, 07.
Abstenção: zero.
Total: 48.
Aprovado para exercer o cargo de Presidente
da Autoridade Pública Olímpica (APO) o Sr. Márcio
Fortes de Almeida.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 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.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (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.
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4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta,
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Marisa Serrano.
6
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro
grau de jurisdição de crimes praticados por
organizações criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, e 3.689, de 3 de outubro
de 1941 – Código de Processo Penal, e as
Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997,
e 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá
outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
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7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente da República, que acresce o art. 19-A
à Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que
estabelece normas para a organização e a
manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas,
institui o Programa Federal de Assistência a
Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado
efetiva colaboração à investigação policial e
ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 5, de 2008 e do Requerimento nº 591, de 2011,
de adiamento da discussão – art. 279, III)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passamos à lista de oradores.
O Senador Antonio Carlos Valadares é o primeiro
inscrito. Está aí, Senador? (Pausa.) Pois não.
Agora passamos para outro tempo, são 20 minutos como orador inscrito. Melhorou, não é?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de registrar meu voto, Srª Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim. A senhora não disse o voto, Srª Senadora. “Sim”? (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no dia de ontem, na edição
da Folha de S.Paulo, li uma matéria que me deixou
extremamente preocupado. É sobre a saúde. Segundo
a Folha de S.Paulo, o setor perde R$12 bilhões por
maquiagem de Estados, isto é, aquilo que está obrigatoriamente estabelecido na Constituição, em termos de
percentuais, em favor da saúde, os Estados não estão
cumprindo. Esse descumprimento leva a um prejuízo
para a população mais pobre, que se utiliza do SUS
como único mecanismo, como única válvula de escape para atender aos seus interesses de assistência
nos hospitais, nos postos de saúde, nas farmácias, à
procura de medicamento.
O que diz a reportagem da Folha de S.Paulo?
Os Estados maquiaram seus gastos com saúde em
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R$11,6 bilhões entre 2004 e 2008, segundo levantamento do Governo. O artifício foi usado para cumprir
a Emenda nº 29 da Constituição, que obriga a gastar
12% na área.
É o seguinte. A Constituição em vigor determina
que os Estados devam aplicar 12% de suas receitas
líquidas em benefício da saúde e os Municípios, 15%.
A Emenda 29 passou aqui no Senado e foi para a
Câmara dos Deputados. Fui o Relator dessa emenda.
Depois veio a regulamentação da Emenda 29, uma
proposta do Senador Tião Viana, do Estado do Acre,
que tramitou aqui, no Senado Federal, e se encontra
hoje às vésperas de uma votação ﬁnal na Câmara
dos Deputados,e isso ainda não aconteceu por falta
de acordo, uma vez que setores do Governo acham
que o caixa da União não aguenta 10% das receitas
em benefício da saúde. Isto está implicando, Sr. Presidente, procrastinação, uma demora inconcebível, o
que redunda, como eu disse, em prejuízo, em detrimento da população mais pobre, que aguarda maiores
recursos para o setor, tendo em vista que a crise se
avoluma a cada dia nos Estados e nos Municípios, já
que há brechas para os Estados que permitem confundir saneamento com saúde pública, que permitem
a aplicação de dinheiro na área da segurança pública enquanto, no orçamento, na prestação de contas,
aquilo aparece como despesa de saúde.
Sr. Presidente, o que é que diz ainda a Folha?
Os Estados deveriam ter investido em saúde, entre 2004 e 2008, R$114,2 bilhões. E quanto os Estados
disseram que investiram? R$115 bilhões. Mas, na realidade, quanto eles investiram, segundo o Ministério?
R$103,4 bilhões. Resultado: há aí um passivo, uma
diferença em favor da saúde, que não foi aplicada, no
valor de R$11,6 bilhões.
E aqui, Srª Presidente, a Folha diz que alguns
Estados não cumpriram a Constituição. Com a palavra,
os governadores. O Estado do Pará, o Estado do Acre,
o Estado de Goiás, o Estado da Paraíba, o Estado de
Alagoas, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de
São Paulo, o maior Estado da Federação do Brasil, segundo denúncia da Folha de S.Paulo, com dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, não aplicam
os recursos que são obrigados a aplicar em razão de
um mandamento constitucional, a Emenda 29, aprovada pelo Congresso Nacional. Como a Emenda 29,
até hoje, não foi regulamentada pelo Congresso, não
existe, na legislação, segundo a Folha – e é verdade
–, uma deﬁnição clara do tipo de ação governamental que possa ser classiﬁcada como ação de saúde.
Por isso, os Estados encontram brechas para driblar
o cumprimento da Constituição. Por exemplo, um governo faz uma adutora em determinado Estado. O que
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a Folha está denunciando é que essa é uma obra de
saneamento e que aquele dinheiro gasto em saneamento vai ser computado em favor, em beneﬁcio da
saúde, porque o governador alega que, cuidando do
saneamento, dando água tratada à população, está
promovendo a saúde. Já o Ministério da Saúde entende de forma diferente, e o Tribunal de Contas da União
também entende de forma diferente. Essa não é uma
aplicação válida que possa ser considerada como um
investimento em benefício da saúde, que se traduz
no combate às endemias, às doenças infectocontagiosas, na manutenção dos hospitais, dos postos de
saúde, no pagamento de servidores e de médicos da
saúde. Tudo isso, sim, conﬁgura despesas com a saúde pública, porque são despesas diretas que não se
confundem com investimentos que, de forma indireta,
vão repercutir na saúde da população, como são os
investimentos direcionados para saneamento básico.
Portanto, Srª Presidente, o que quero, neste instante, é enfatizar a importância de se conseguir um
acordo no Congresso Nacional para aprovação da regulamentação da Emenda da Saúde, que, há vários
e vários anos, está sendo discutida na Câmara dos
Deputados, depois de ter sido aprovada aqui, pelo
Senado Federal, mas não há nenhuma resolução com
esse objetivo.
Esperamos, portanto, que o Governo da Presidenta Dilma, que tem o social como prioridade e que
está acompanhando de perto o sofrimento da população em todos os Estados brasileiros, nas periferias
das grandes cidades, principalmente nos Estados mais
pobres do Norte e do Nordeste, possa agilizar junto às
lideranças da Câmara dos Deputados no sentido de
que o Presidente daquela Casa coloque na pauta de
votação a proposta que já está devidamente pronta com
todos os pareceres das comissões e que, assim, com
as alterações que certamente serão feitas na Câmara,
ela passe aqui de novo e nós a aprovemos, porque a
saúde pública grita, neste momento, em todos os recantos do País, pela melhoria da prestação desse serviço essencial à vida do cidadão e da cidadã do Brasil.
Desde a legislatura passada, eu já vinha denunciando, de forma veemente, a falta de compromisso de
alguns governadores com o cumprimento das normas
constitucionais. Naquela época, eu cheguei a apontar
vinte Estados que não estavam cumprindo a Emenda
29, maquiando as suas prestações de contas, colocando despesas que nada tinham a ver com a saúde
pública, para compensar a desordem na execução de
seus orçamentos, retirando da saúde para aplicar em
obras de outros segmentos do governo.
Por isso, Srª Presidenta, nós aguardamos uma
solução - a mais rápida possível. Há poucos dias, nós,
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um grupo parlamentar pela saúde do Congresso Nacional, estivemos com a Ministra do Planejamento, a
Ministra Belchior, e ela foi receptiva. Ela chegou a ser
enfática ao aﬁrmar que não dependia do Ministério do
Planejamento a aprovação dessa matéria, que isso
era uma atribuição especíﬁca do Congresso Nacional
e, mais de perto, da Câmara dos Deputados, que as
lideranças se entendessem e que chegassem a um
consenso.
Logicamente, Srª Presidente, com a derrubada
da CPMF, mais de R$40 bilhões deixaram de ser arrecadados de um dia para o outro e ﬁcou difícil, então, para o Governo recompor o caixa, de tal modo a
regularizar o sistema de saúde em todo o Brasil. Mas
esse já é um capítulo passado. O retorno da CPMF,
ninguém deseja mais, nem o Senado, nem a Câmara
dos Deputados. O que os Parlamentares esperam é
que encontremos, no Orçamento Federal, os recursos
necessários, sem penalizar ainda mais a população
com a imposição de mais tributos.
Com essas palavras, Srª Presidente, ﬁca, então, o alerta de um Senador de Sergipe que sempre
trabalhou em benefício da saúde do seu povo. Eu fui
relator aqui, como eu disse, da Emenda 29 e tenho o
dever de, da tribuna - porque essa foi uma promessa
de campanha, um compromisso que assumi com o
meu eleitorado de Sergipe -, cobrar providências da
Câmara dos Deputados e do governo do Estado, no
sentido de melhorar a saúde do povo brasileiro. Só se
consegue fazer isso fechando as comportas das irregularidades e das saídas mal apontadas pelos técnicos aos governos para fugirem da aplicação correta
dos recursos em favor do sistema de saúde do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Srª Presidente, apenas para registrar que acompanho
o partido na votação da autoridade.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Cícero Lucena. Será registrado.
Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, pela
Liderança do PSC.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presidente, só para justiﬁcar meu voto favorável também
na votação passada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será registrado, Senador Gim Argello.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, na votação anterior, acompanho o voto da
Liderança.
Obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Voto “sim” do Senador Wellington Dias para a
votação anterior.
Senador Eduardo Amorim. (Pausa.)
Senador Randolfe Rodrigues, pela Liderança.
(Pausa.)
Senador Inácio Arruda, pela Liderança. (Pausa.)
Senador Inácio Arruda. Senador Inácio Arruda,
pela Liderança.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V.
Exª que me inscreva pela Liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança, Senador Demóstenes Torres.
Pela Liderança do PCdoB, depois da Ordem do
Dia, Senador Inácio Arruda, por 20 minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero aproveitar esta oportunidade do tempo da liderança partidária, para destacar o
esforço do nosso País no sentido de ampliar o espaço
de debate sobre o desenvolvimento.
Há poucos dias, estivemos reunidos com a Presidente Dilma Rousseff – as nossas bancadas juntas:
PSB, PCdoB e PDT - num bom debate político, durante um almoço com a Presidenta, com uma discussão
voltada para os interesses maiores do nosso País. Ali,
todas as questões relevantes foram pinçadas por um
ou outro Senador.
Ali discutimos a importância do novo Código Florestal; ali discutimos a questão das decisões do Supremo em relação ao ICMS; ali levantamos as ideias
relativas ao novo Fundo de Participação dos Estados
de que vamos ter que tratar. Cada Estado dando uma
opinião sincera sobre este fundo tão importante para
os Estados. Hoje, trata-se de um fundo que contribui
imensamente com o Estado do Ceará, que represento nesta Casa. Mas sei que o mesmo vale para um
conjunto grande de Estados brasileiros. Este fundo,
muitas vezes, é a principal sustentação de alguns Estados Federados que ainda não alcançaram um grau
de desenvolvimento razoável que a sua economia, a
sua atividade possam sustentar todas as necessidades da população.
Mas, sobretudo, nós, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, buscamos discutir algo que é primordial
para nós, como trabalhar em conjunto as forças que
estão apoiando o Governo, mas pensando sempre na
Nação brasileira, o que signiﬁca diálogo permanente
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com os que estão na oposição, porque, sem isso, você
não sustenta nenhum projeto com maior fôlego para
o nosso País. Sem esse diálogo, sem esse debate,
com idéias que muitas vezes aparecem como muito
distantes, distintas, longe do que nós pensamos, mas,
ao sentar à mesa, pode-se fazer aproximações muito
importantes em idéias que ajudem a construção do
projeto nacional.
Temos batido em uma tecla para a qual muitos
olham e dizem: “Mas vocês insistem muito no desenvolvimento; vocês insistem muito na questão da produção,
que é preciso produzir mais, que é preciso responder
mais às nossas necessidades imediatas, do povo, de
se alimentar, de educação, de saúde”. E nós temos nos
apresentado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como um País em condições de dar uma largada grande, de dar um salto maior, de que a nossa economia
deixe de crescer em espasmos.
Como crescer de forma mais sustentável no longo
curso, num espaço maior? Nós temos as condições,
hoje posso dizer, melhores, em termos políticos. Temos
uma base de apoio maior para a Presidente Dilma, o
que lhe permite fazer mudanças mais profundas na
economia brasileira.
E esse foi um dos questionamentos colocados
na mesa com a Presidenta. E o seu sentimento, colocado para todos nós, foi o de que esse problema
macroeconômico nosso, que aparece como um gargalo, que deixa o Brasil nessa situação de, mesmo
já com a mudança. Hoje ouvimos o Ministro Tombini,
Presidente do Banco Central, que já olha o País com
a idéia de que atingiu o centro chamado da meta de
inﬂação. É algo muito signiﬁcativo, muito importante,
mas o País precisa crescer, precisa se desenvolver e
precisa manter programas de distribuição da riqueza.
Já é uma mudança, que olha para o mercado de trabalho, que olha para a geração de emprego. E isso é
mais signiﬁcativo, muitas vezes, embora emergencialmente não seja, do que os programas sociais, porque
esse é emergência. Mas a carteira assinada, o salário
no bolso do trabalhador, que vai à empresa e dali tira
o seu sustento, isso é signiﬁcativo.
E essa mudança de pensamento tem repercussão futura. Qual é a repercussão futura? É nós alcançarmos taxas de juros, chamadas pela Presidenta de
decentes, nos marcos das taxas de juros internacionais.
Vejam a economia do mundo, mesmo diante da
crise. Qual foi a prática dos Brics, nossos parceiros em
grandes movimentações políticas no cenário mundial?
Todos, descontada a inﬂação, estão com taxas praticamente negativas de juros, da sua taxa central, que
baliza a economia. Todos estão com taxas negativas.
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O único com taxas escandalosas ainda continua
sendo o Brasil. Isso tem impacto, porque essas taxas
escandalosas levam o País a cada vez, não só como
investimento direto, mas captando recursos em moeda
lá fora, porque a nossa taxa de câmbio é impactada por
essa medida de juros, essa taxa de câmbio favorece
você pegar dinheiro lá fora, depois, remunerar esse dinheiro aqui dentro, vantajosamente, escandalosamente.
Então, essa mudança de pensamento que eu começo a ouvir do Presidente do Banco Central e também
a determinação da Presidente podem sim criar as condições para que o nosso País estabeleça um período
largo de crescimento efetivamente sustentado, que permita mais tranquilidade à nossa economia, que permita,
por exemplo, que o chamado agronegócio brasileiro não
continue só vendendo grão de soja para o exterior, mas
que crie uma massa crítica capaz de dizer: nós precisamos beneﬁciar esse produto aqui e vender um produto
industrializado. Que a gente possa continuar crescendo
na nossa produção de alimentos, mesmo diminuindo a
área plantada – as condições da ciência nos permitem
isso, minha cara Vanessa Grazziotin, a senhora que
acompanhou todo o debate na Comissão de Assuntos
Econômicos, a quem concedo um aparte.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Muito obrigada, Senador Inácio Arruda, Líder aqui nesta
Casa do meu partido, PCdoB. Quero cumprimentá-lo
pelo pronunciamento. De fato, o que V. Exª relata são
questões importantes para o Brasil. Na reunião recente
que tivemos com a Presidente, ela disse do seu desejo
e da sua expectativa em colocar o Brasil, no que diz
respeito às taxas oﬁciais de juros praticadas no Brasil,
num patamar internacional. Nós tivemos a oportunidade
hoje e eu aqui de dizer isso ao Presidente do Banco
Central, Dr. Tombini, de dizer isso a ele, porque não
basta dizer que o Brasil é o líder, é o campeão em taxas
de juros no mundo. É preciso que a população promova
mais indignação, e não só a população, o Parlamento brasileiro. E, nesse aspecto, quero cumprimentar o
Senador Armando Monteiro, que aqui está, que até
recentemente presidia a Confederação da Indústria
do nosso País, e fez também um pronunciamento que
foi nesse mesmo eixo, nesse mesmo sentido. Porque
o Brasil precisa desenvolver-se em patamares superiores ao que desenvolve hoje, porque a taxa de juros
elevada signiﬁca uma transferência descabida e injustiﬁcada de recursos públicos para o capital ﬁnanceiro
privado. Então, V. Exª tem razão. E o questionamos
sobre até quando vai. Até quando? Quando é que vamos inverter essa lógica no Brasil? Ele disse que, em
breve, a partir do momento em que a economia esteja
estabilizada, as coisas mudarão. E nós estamos aqui
não apenas aguardando pela mudança, mas precisa-
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mos ajudar para que a mudança efetivamente ocorra,
porque não dá mais. É superávit da ordem de 4% do
PIB. Já se alcançaram 55% da meta estabelecida de
superávit para este ano de 2011. E para que esse superávit? Para cobrir as despesas de serviço da dívida
pública brasileira, da dívida brasileira. Então, cumprimento V. Exª, que tem razão. Nosso partido tem uma
opinião muito clara. Nós temos o entendimento, e V.
Exª coloca, de que o desenvolvimento virá a partir do
momento em que houver terreno fértil. E o terreno fértil
signiﬁca uma taxa de juros compatível com aquilo que
se aplica no mundo inteiro. Parabéns, Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu é que agradeço o pronunciamento de V. Exª.
O Senador Armando Monteiro é um Senador que
tem um compromisso fortíssimo com o desenvolvimento do nosso País.
V. Exª acompanhou, há poucos dias, uma solenidade lá no Estado do Ceará sobre o que é a indústria
reunida lá no Estado do Ceará, e que o nosso Estado
fez um esforço... Ali, nós podemos dizer, ali é mais a
vontade, porque fazer um investimento de três bilhões,
no Ceará, com recursos nossos lá do Ceará, não é
algo fácil. Então, ao mesmo tempo em que você faz um
esforço gigantesco, você tem uma taxa de juros que
consome essa capacidade. Alinho-me também com o
pensamento de V. Exª.
O Senador Dornelles também foi no mesmo sentido, tratando da questão do endividamento privado,
captando lá fora, o que vai ﬁcando relativamente perigoso, meu caro Senador Lindbergh Farias, a quem
dou um aparte.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Inácio Arruda, eu quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento, e devo lembrar que hoje recebemos
o Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e
eu falava que talvez o maior acerto do Governo tenha
sido resistir à pressão dos três primeiros meses, porque o discurso aqui neste plenário era o descontrole
inﬂacionário. E, veja bem, Senador Inácio Arruda, o
que alguns pediam, o que alguns setores do mercado
pediam? Um choque na taxa de juros, um choque na
taxa Selic. O Banco Central, com ﬁrmeza e moderação,
tirou a busca do centro da meta de 2011 para 2012. Isso
permitiu conseguirmos juntar a luta pela estabilidade
monetária com a luta pelo crescimento econômico. E
os números da inﬂação deste mês... Esta semana saiu
o IPC-S, o IPC semanal. Em quatro capitais do País
nós já estamos apontando deﬂação.
Então, o Governo e o Banco Central conseguiram fazer isso sem derrubar a economia. Conseguiram sustentar aquela pressão, aquela histeria dos três
primeiros meses. De forma que quero parabenizar o
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seu pronunciamento. Temos que baixar as taxas de juros, a taxa Selic neste País, mas queria lembrar isso:
a pressão era por um choque de juros, a pressão era
por uma pancada na taxa Selic, e teve ﬁrmeza a Presidenta Dilma e o Banco Central.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu agradeço o aparte de V. Exª.
A Senadora Kátia quer um aparte para fazer uma
justiﬁcativa. Eu estou ﬁcando cansado de vê-la aperreada querendo justiﬁcar o voto.
A SRA. Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Obrigada, Senador.
Gostaria, Sr. Presidente, de justiﬁcar a minha
votação anterior. Votei “sim”.
Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª.
Meu caro Senador Randolfe, que sabe o que signiﬁca o impacto da taxa de juros no desenvolvimento
da região Norte do Brasil, a quem concedo o aparte.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Inácio, V. Exª toca, no seu pronunciamento, num
conjunto de temas que são fundamentais para os rumos econômicos do Brasil. No início do seu pronunciamento, quero destacar, V. Exª suscitou um debate
que é o debate do momento. Nós tivemos, há pouco
tempo, uma reunião dos Governadores da Amazônia
e do Nordeste com o Presidente Sarney. Está sendo
pautado aqui o debate, o controverso debate sobre
os royalties do petróleo. Esse é um debate importante
para ser travado aqui no Senado, aqui no Congresso,
é um debate da Federação, mas há três matérias que
estamos debatendo que considero fundamentais para
a política ﬁscal e para o nosso pacto federativo. Uma
V. Exª mencionou, que é a matéria do FPE, objeto de
um projeto de lei complementar de minha autoria e de
outro, de autoria da Senadora Vanessa, que tramitam
aqui. O projeto do FPE, de autoria do Senador Romero
Jucá, também tramita aqui. O projeto do FPE, da nova
repartição, em virtude da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº
62/89, é uma imposição para o Parlamento brasileiro.
Temos que resolvê-la até julho do ano que vem. Junto
com isso, há o debate de que não podemos fugir dos
royalties do petróleo. E temos o debate continuado da
guerra ﬁscal. Uma sugestão, Senador Inácio. Nesses
três projetos, há Estados que ganham, há Estados que
perdem. Talvez a melhor condução a ser dada a esse
tema fosse não somente por nós, mas pelo Governo
Federal, pela Presidente Dilma.
Para nós conseguirmos equalizar esses três projetos, alguns Estados vão ganhar em uns e vão perder em
outros. Mas, se conseguirmos construir uma equação
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do debate desses três projetos, nós teremos uma alternativa para o nosso pacto federativo. No mais, Senador
Inácio, ao tocar na questão da taxa de juros, V. Exª toca
num dos problemas centrais da nossa política econômica atual. Lembremos que a atual política econômica
é baseada num tripé: superávit primário, taxa de juros
e meta de inﬂação. Essa política econômica, de opção
ortodoxa desde o advento do Plano Real, no meu entender, cumpria um papel importante de estabilização
monetária. Só que nós temos uma necessidade para
o Brasil da próxima década, que é a necessidade do
crescimento econômico. Os mesmos defensores dessa
ortodoxia econômica argumentam hoje a manutenção
desse tripé e que o problema fundamental do Brasil
é oferecer infraestrutura, investimento em infraestrutura. Quero dizer, Senador Inácio, que concordo com
esta premissa: o problema da infraestrutura. Só que
eu tenho um diagnóstico diferente: a ortodoxia econômica alega que a solução é diminuir a capacidade de
investimento do Estado. Argumento – e creio tenho o
acordo de V. Exª – que a solução não é diminuir a capacidade de investimento de Estado, e sim diminuir o
superávit primário da dívida pública, que consome 44%
do orçamento brasileiro. Está na hora, Senador Inácio
- até em nome do que o Senador Itamar dizia aqui,
porque ele também falava nisso, criticando a taxa de
juros -, de nós transitarmos dessa ortodoxia, que teve
um mérito, reconheçamos, a estabilidade monetária,
para a necessidade do Brasil dos próximos anos, que
é a necessidade de crescimento econômico, que não
poderá ocorrer com a manutenção da ortodoxia desse
tripé que aqui citamos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Pela necessidade especialíssima de fazer a integração maior e mais eﬁcaz do
nosso País, como desenvolver essa vasta e riquíssima
Região Norte do Brasil, desenvolvê-la efetivamente?
Nós precisamos ter prosperidade nessa região, com
sustentabilidade, a mesma coisa no Nordeste brasileiro,
no nosso Centro-Oeste, com maior eﬁcácia.
A nossa Região Nordeste tem 30% da população
praticamente, mas não conseguiu dar a alavancagem
que atenda às necessidades da população que ali
reside. Ceará, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Piauí,
Alagoas, Sergipe, Paraíba, essa região imensa, Rio
Grande do Norte, boa, com gente capaz, ela também
perde signiﬁcativamente com a manutenção de taxas
elevadas de juros e pagamentos que superam os R$
200 bilhões, que foi o que nós pagamos no ano passado só de juros.
Tivemos que fazer a rolagem dessa dívida.
Não é o compromisso, a diferença PIB e dívida
que caiu. E é muito importante que ela tenha tido que-
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das signiﬁcativas e importantes para o nosso País. Mas
é preciso encontrar mecanismos que facilitem o nosso
desenvolvimento. Juros elevados atroﬁam o nosso desenvolvimento, beneﬁciam pouquíssimos. É isso que
ainda estamos assistindo no Brasil.
Quero dizer que o discurso de Tombini, que combina com o discurso de Dilma, é um discurso, efetivamente, Sr. Presidente, mais favorável e que nós tenhamos, lá no nosso Piauí, Ceará e Maranhão, mais
desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira – Bloco/PP
– PI) – Com a palavra a Senadora Lídice.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, pela ordem.
É para justiﬁcar a minha ausência na última votação da autoridade Olímpica, porque eu gostaria muito
de estar presente para votar sim, em homenagem ao
ex-Ministro Márcio Fortes, competente Ministro das
Cidades do Governo Lula, com muita capacidade de
diálogo, mas, infelizmente, estava em plena gravação
de um programa sobre o 2 de julho, data da consolidação da independência do Brasil na Bahia. Quando
cheguei aqui já havia acabado a votação.
Portanto, gostaria que fosse registrado nos Anais
da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira – Bloco/PP
– PI) – Está justiﬁcado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto favorável ao Dr. Márcio Fortes, nosso
querido Ministro. Eu estava numa reunião fora do plenário. Portanto, quero deixar registrado o meu voto ao
Dr. Márcio Fortes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira – Bloco/PP
– PI) – Está registrado.
Com a palavra o nobre Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Líder Romero
Jucá, quero, nesta tarde, falar da Unasul, o Tratado de
União das Nações Sul-Americanas. E quero fazer um
apelo ao nosso Líder do Governo, Romero Jucá, em
face da aproximação do recesso parlamentar desta
Casa: o Plenário do Senado: não deixar de votar essa
matéria que já foi aprovada no âmbito da Comissão
das Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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É importante também frisar que a matéria que
ratiﬁca esse Tratado foi aprovada, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, num debate denso, rico na Câmara dos
Deputados, com voto, inclusive, da Liderança do PSDB.
É muito importante que o Brasil e esta Casa votem
antes do recesso uma matéria de relevância estratégica para os doze países que compõem esse Tratado,
essa articulação, que é política, econômica e social.
É importante nós compreendermos esse passo
na articulação, Sr. Presidente, para envolver os países
sul-americanos, diferente do Mercosul, mas tão importante e relevante quanto a articulação do Mercosul.
Faço esse pronunciamento, primeiro, para registrar a minha compreensão de apresentar o meu voto
de adesão e da importância de o Brasil assinar esse
tratado. O Presidente Lula, em 2008, apresentou essa
proposta, e a Unasul já funciona. Dez países, Sr. Presidente, já aderiram, já ratiﬁcaram o tratado da Unasul.
O Brasil será o penúltimo ou o último, porque faltam
dois países ratiﬁcarem esse tratado: o nosso vizinho
Paraguai e o nosso País.
Quero dizer da alegria por conta do debate que
aconteceu na Câmara dos Deputados; da alegria por
conta da riqueza apresentada quando do voto de adesão, na Comissão de Relações Exteriores, do Relator
Anibal Diniz, do meu Partido, o companheiro do Acre;
mas, ao mesmo tempo, externo a minha alegria de
votar e a minha apreensão por conta do recesso que
se aproxima.
Um País que tem a liderança econômica; um
País que tem a liderança social; um País que tem a
liderança cultural como o Brasil; um País que propôs
a articulação da Unasul – na pessoa do inesquecível
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -, que já funciona
na capital do Equador, em Quito, que, também já em
pleno funcionamento, conta com o Conselho de Defesa
dos países que compõem a Unasul ; nós precisamos
então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, votar aqui,
no plenário do Senado, essa matéria antes do recesso
parlamentar, pois ela é fundamental nessa caminhada,
na conjuntura internacional dos países que compõem
a América do Sul, para que tenham essa articulação,
e com o Brasil ratiﬁcando um tratado político, um tratado estratégico para os nossos povos, os povos sul-americanos.
Então, Sr. Presidente, quero lembrar também que
vamos ter o Parlamento da Unasul, mas ele só irá funcionar, é evidente, depois do processo de ratiﬁcação
dos países que compõem a Unasul. O funcionamento
de mais esse espaço político de reﬂexão, de articulação dos países sul-americanos é importante.
Sr. Presidente, era essa questão para a qual eu
gostaria de chamar a atenção das lideranças dos nos-
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sos partidos, dos Srs. Senadores, das Srªs Senadoras,
pela importância de votarmos o tratado da Unasul, de
o Brasil não ser só aquele que propôs essa articulação política da Unasul, mas ser mais um País a tratar
com a devida seriedade, com a devida importância
uma articulação que, não tenho nenhuma dúvida, fará
o enfrentamento, por conta dos interesse internacionais, fará o enfrentamento, na defesa dos povos dos
nossos países.
Nós podemos contribuir e avançar ainda mais, do
ponto de vista econômico, social e ambiental, aqui na
América do Sul, como também podemos nos tornar uma
liderança mais importante, mais estratégica no debate
internacional organizando os países da América do
Sul, organizando a Unasul, colocando a Unasul para
funcionar no seu dia a dia, dando atenção, fundamentalmente, aos povos que compõem a América do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP
– PI) – Com a palavra, por permuta com o Senador
Eduardo Amorim, o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de me reportar ao encontro que hoje a Comissão de
Assuntos Econômicos promoveu, quando pôde receber aqui o Presidente Tombini e alguns outros diretores
do Banco Central.
Acho que foi uma oportunidade interessante de
podermos acompanhar os números da economia brasileira, sobretudo na perspectiva do resultado que a
política macroeconômica já começa a evidenciar no
combate às pressões inﬂacionárias que, de alguma
maneira, inquietavam a sociedade brasileira.
Mas na oportunidade desse debate, pudemos
trazer uma discussão sobre algo que inquieta os brasileiros e todos aqueles que têm interesse no desenvolvimento do País e que foi, a meu ver, muito bem focalizado num lúcido artigo produzido pelo economista
Octavio de Barros que falava sobre equilíbrio macro
na busca da perplexidade perdida.
O que é que dizia o economista Octavio de Barros? Que, a rigor, é alguém que tem uma ﬁliação
ideológica insuspeita; é um homem de mercado; é o
economista-chefe de um dos principais bancos do Brasil; ele nos trazia, meu caro Senador Jayme Campos,
uma palavra de preocupação com toda essa trajetória da taxa de juro real no Brasil, que é uma distorção
de décadas.
É curioso registrar que o Brasil avança no plano
econômico; avança no plano social. O Brasil hoje é
credor externo líquido. As agências de risco conferiram
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ao Brasil o grau de investimento. O Brasil tem um ambiente institucional, quando comparado a outros países,
saudável e, apesar de tudo isso, o Brasil ainda convive
com as mais elevadas taxas de juro real do mundo.
O que é pior, quando assistimos ao debate econômico – e o signatário do artigo, o Dr. Octavio de
Barros, assinalava o seu inconformismo -, os economistas do Brasil tratam essa questão como se fosse
algo natural, como se o Brasil estivesse condenado a
viver durante muito tempo com taxas de juro que são
extraordinariamente mais altas do que as taxas médias
que vigoram no mundo.
O Dr. Octavio de Barros até dizia que há uma certa
inapetência intelectual. Os economistas são pródigos
em produzir análise para justiﬁcar essa distorção. E aí
fala-se em risco institucional; fala-se na indexação, que
ainda está presente na economia brasileira; em uma
certa preocupação com a solvabilidade ﬁscal a médio
e longo prazo; com o fato de que no Brasil ainda existe
uma parcela expressiva de crédito direcionado, ou seja,
crédito subsidiado. Diz esse economista que tudo isso
pode ajudar a explicar, mas não explica esse fenômeno.
E aí, meu caro Senador Demóstenes, há uma
constatação preocupante: o Brasil, na última década,
gastou 6,5% do PIB com o serviço da dívida pública.
Isso representa um diferencial de 4,5% sobre a média
dos países emergentes e dos países desenvolvidos;
signiﬁca dizer que esses países gastam menos de
2% do PIB com o serviço da dívida pública e o Brasil
gasta 6,5%.
Veja V. Exª o que isso representa: se o Brasil pudesse ter essa margem no seu orçamento ﬁscal, se o
Brasil pudesse dispor de 4,5% para investir em infraestrutura, que é a grande demanda deste País, nós
estaríamos assegurando condições de crescimento
da economia brasileira a médio e longo prazos.
Portanto, a questão da taxa de juros real no Brasil
corresponde a uma distorção que precisa e reclama
um sentido de urgência dos governos na direção das
reformas que o Brasil não pode ainda concluir – e nós
nos atrasamos nessa agenda de reformas – e também
isso impõe aos economistas, à comunidade acadêmica
a compreensão de que não podemos nos conformar
com essa situação.
O Brasil avança, o Brasil produz reformas estruturais e ainda temos uma taxa de juros real, a taxa
básica de mais de dois dígitos. Segundo levantamento
recente da revista The Economist, só quatro países têm
taxa de juros básica de dois dígitos, pasmem V. Exªs,
estamos na companhia de Paquistão, Venezuela e Argentina, países que têm inﬂação muito mais alta que o
Brasil, têm risco e instabilidade política muito maior e
não têm a qualidade do ambiente institucional do Brasil.
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Esse lúcido artigo que o Dr. Octavio de Barros nos
traz nos coloca a necessidade de uma reﬂexão sobre
este quadro. E evidentemente ela deve se dar não no
marco oposição e governo, mas na compreensão de
que o futuro do Brasil vai depender crucialmente da
capacidade de elevarmos a poupança do setor público.
E o que hoje consome a poupança do setor público é
essa taxa de juros exorbitante
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) –
V. Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Por
favor, nobre Senador.
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) – Eu
queria parabenizar V. Exª, que faz um pronunciamento
lúcido, um pronunciamento que deveria ser escutado
por autoridades do Banco Central, por autoridades do
Governo brasileiro, porque é justamente isto: à medida que há um descontrole e o Banco Central ataca
o processo inﬂacionário apenas com juro alto, deixa
de lado justamente as causas da doença. Estou aqui
ao lado do Deputado Federal Ronaldo Caiado, que é
médico e sempre vive dizendo isso. Então, o Governo gasta excessivamente. A cada dia, mesmo com o
contingenciamento de 50 bilhões, imposto no início do
ano, estamos aqui aprovando aumentos de categorias,
estamos ampliando quadros de funcionalismo, não se
fala numa reforma decente da Previdência, ou seja, o
Governo só quer aumentar juros e, à medida que aumenta os juros, corre o risco de matar o doente. Então
V. Exª faz um pronunciamento digno de um estadista,
digno de o Governo Federal ouvi-lo e aplaudi-lo, porque, como disse V. Exª, essa é uma discussão acima
de lados. Não se trata de uma discussão de governo
e oposição; trata-se de uma discussão para procurar
o caminho do Brasil. Se nós podemos ter mais 4,5%
para investimento em termos de PIB, por que não vamos fazer isso com um país que tem uma infraestrutura quase caótica? Então, parabenizo V. Exª. Esse é
um discurso que a própria Presidente deveria ouvir,
entender e cumprir.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB –PE) – Muito obrigado, nobre Senador Demóstenes. O aparte de
V. Exª enriquece o nosso pronunciamento.
Para concluir, Srª Presidente, quero lembrar, mais
uma vez, esse brilhante artigo do Dr. Octavio Barros,
meu caro Senador Cristovam, que é um economista
que tem ﬁliação insuspeita. É economista-chefe de
um dos maiores bancos brasileiros e manifestou o seu
inconformismo com essa forma com que os próprios
economistas no Brasil aceitam, dando uma demonstração até de inapetência intelectual, essa distorção
com que o Brasil convive já há décadas, de ter uma
taxa de juros real que se descola da média das taxas
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de juros dos países emergentes com os quais o Brasil
concorre no cenário global. Precisamos, então. fazer
uma reﬂexão. E aí temos de endereçar ao Governo,
e essa não é uma questão deste Governo, vamos ser
justos, mas é preciso dar um sentido de urgência a essas reformas estruturais que o Brasil precisa promover.
E, de outro lado, é preciso que façamos uma reﬂexão, porque o Brasil não pode despender 6,5% do
PIB com o serviço da dívida pública, quando a média
dos países emergentes é inferior a 2%. Então, veja meu
caro Senador Cristovam: se tivéssemos esse espaço de
4,5% sobre o PIB, o Brasil teria condições de resolver,
de atender essa demanda tão urgente e impostergável
de investimentos na área de infraestrutura, já que não
temos espaço, porque a carga tributária no Brasil bateu
no teto. E, portanto, esse espaço seria oferecido por
uma taxa de juros que pudesse minimamente corresponder às taxas que vigoram hoje nos países emergentes. Isso tudo por quê? Porque o Brasil avançou,
o Brasil progrediu, o Brasil é credor externo líquido, o
Brasil é grau de investimento na avaliação de todas
as agências classiﬁcadoras de risco. Ora, como é que
o País avança tanto e, paradoxalmente, ainda tem a
mais alta taxa de juros reais do mundo?
Então, eu acho que precisamos travar esse debate, e até com humor o Dr. Octávio Barros disse algo
muito interessante. Ele disse que, há pouco, em uma
reunião com uma delegação chinesa, ele tentava explicar os juros brasileiros a esses investidores e terminou
percebendo que quem falava chinês era ele, porque
promoveu um imenso esforço para poder explicar essa
distorção que existe no Brasil e os seus interlocutores
chineses não conseguiram entender essa situação.
Então, eu acho que esse é um debate, uma discussão que se coloca acima do jogo político e diz respeito, eu diria, Senador, à própria capacidade do Brasil
colocar-se no futuro, de poder responder às demandas
da área de infraestrutura, de elevar a poupança pública,
de poder qualiﬁcar as políticas sociais. E V. Exª é um
defensor dessa agenda fundamental, que é a agenda
da educação no Brasil, da melhoria da qualidade da
educação. Então, nós não podemos nos conformar
com essa situação. Essa é uma distorção, e é preciso
que esta Casa se engaje nessa discussão para que
possamos focar essa agenda, a agenda da competitividade, a agenda que nos conduzirá ao futuro.
Eu concedo a V. Exª, com muita satisfação, o
aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
que agradeço e digo que a satisfação é minha, Senador
Armando Monteiro. O senhor está usando a palavra-chave: agenda. Temos fugido dessa palavra. Qual é
a agenda da economia brasileira? Há pouco, eu disse
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aqui que a economia brasileira está bem, mas não vai
bem. Ela está bem pelos indicadores conjunturais; ela
não vai bem, se analisarmos os entraves adiante, um
dos quais o senhor está colocando, ou mais de um:
esse da dívida, dos juros e dos gastos públicos, que
são uma coisa só. São três coisas juntas. Porque o
gasto público elevado força o aumento da taxa de juros, que força o aumento da dívida. A dívida elevada
força a taxas de juros altas, terminando por provocar
o aumento de gastos públicos. É preciso uma agenda
que quebre esse círculo vicioso. Mas há outros também, o senhor próprio falou aí, que é a educação, o
problema da inovação. Se não tivermos a capacidade
de inovar no setor público de pesquisa, junto, casado
com a economia, vamos ﬁcar para trás. Os 6% do PIB,
da dívida – trabalho com a receita –, se a gente soma
a dívida com os bancos com a dívida que temos com
os idosos deste País, que é a Previdência, chega a
68% da receita. É impossível continuar desse jeito.
Precisamos resolver esses dois assuntos da dívida.
Nos outros países, além de a dívida estar mais baixa, a
dívida com os idosos, que é a Previdência, é paga pela
contribuição dos idosos. Aqui, usou-se a contribuição
dos idosos para outras coisas, agora o Tesouro tem de
cobrir uma parte, além das características também do
sistema previdenciário brasileiro. Temos que enfrentar
esses problemas. E aí V. Exª falou bem: agenda. Precisamos tratar aqui dessa agenda. Outra coisa boa,
importante que o senhor disse – boa não, porque ela
é ruim – é o problema de se falar chinês. Às vezes, é
pior do que falar chinês aqui. Às vezes, cada um aqui
fala um idioma diferente – um fala chinês, outro fala
búlgaro, cada um fala um –, e nós não estamos nos
entendendo para formar essa agenda que o senhor
colocou aqui como um desaﬁo. Vamos trabalhar essa
agenda. Vamos fazer com que a economia brasileira,
além de estar bem, vá bem para o futuro também.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Concedo um aparte, com muita satisfação, ao
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Senador Armando Monteiro, quero cumprimentar V. Exª
pela sua fala, na tarde de hoje. Ela é muito oportuna,
até porque entendo que precisamos construir, com
certeza, um novo momento da política econômica brasileira, na medida em que essa tratativa que estamos
vendo aqui hoje é de se lastimar, diante do fato de que
o setor produtivo deste País está impossibilitado até
mesmo de reequipar ou remodernizar o parque. Estamos perdendo a competitividade. V. Exª é do setor,
conhece. Perdemos a competitividade todos os dias.
O que se vê, lamentavelmente, é que a importação,
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daqui a pouco, vai ser bem maior do que a exportação.
As taxas de juros no Brasil são impraticáveis. V. Exª
disse aqui que nós estamos competindo com o Afeganistão, com a Venezuela, países que estão quase
nada crescendo. E, no Brasil, percebe-se que, além
de discutirmos essa agenda positiva em relação às
taxas de juros, nós temos que discutir a reforma tributária, nós temos que discutir a questão da Previdência
Social no Brasil e, acima de tudo, a questão de que o
Governo tem que se preocupar não só com a discussão das taxas de juros, mas também com a questão
de investimento, com a questão logística. Se nós não
ﬁzermos uma conjugação da questão econômica das
taxas de juros, da questão de infraestrutura, da questão
da reforma tributária, da Previdência, pode ter certeza,
eu vejo dias negros para a economia brasileira. Porque
você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. E o
que se percebe hoje é que o Governo não tem reﬂetido dessa forma. Parece-me que a dívida interna brasileira, que o grande tomador que paga essas taxas
é o próprio Governo. A dívida interna brasileira, hoje,
é cavalar, é enorme. Então, nós precisamos discutir,
ver essas taxas de juros, porque ela é impraticável.
Não posso acreditar, em um País que está crescendo na ordem ainda de sete, poderá chegará a oito ou
nove por cento, desde que estejamos aqui com uma
taxa de juros compatível com o mercado, sobretudo,
com a economia no momento. Eu acho que o Governo
tem que reﬂetir, porque, com essas taxas praticadas,
com essa carga tributária – é uma série de nuanças
que nós temos que discutir –, nós vamos penalizar o
setor produtivo. Isso é ruim para a economia, para a
geração de emprego e renda. Enﬁm, quero crer que
o pronunciamento de V. Exª é oportuno e V. Exª tem
aqui, na minha pessoa, um aliado no sentido de discutirmos uma agenda positiva em relação ao assunto
que V. Exª acaba de discorrer da tribuna desta Casa.
Parabéns, Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado, Senador Jayme Campos.
Para concluir, Srª Presidente, eu queria...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Apenas um adendo, Senador Raimundo Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Por
favor, meu caro Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Vou pegar só uma carona. Eu não pude deixar de
cumprimentá-lo, porque, quando V. Exª fala sobre esses
temas, o Brasil acompanha. É um tema muito palpitante. V. Exª sempre coloca em primeiro plano a eﬁciência
na gestão pública. Como existem muitas empresas sérias, eﬁcientes, na questão pública também tem que
ter eﬁciência, tem que ter resultado. Precisamos fazer
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com que seja bem aproveitado, e aí nunca se gastar
mais do que se pode, e aí o custeio que está muito
em pauta. Eu gostaria de cumprimentá-lo, porque a
arrecadação sobe, chegamos ao pico, como diz V. Exª,
dos nossos encargos, não há mais como subir; como
é que vamos economizar alguma coisa a mais para
podermos investir? V. Exª fala que, se pudéssemos fazer com que 3% a 4% do PIB pudessem sobrar para
investimentos no Brasil, nós teríamos com certeza
algo de melhor. Quero aqui fazer a alusão que já ﬁz
um dia, da transparência até daquilo que nós arrecadamos. Se o produto custa cem reais, quanto é que se
paga? Estamos tentando encontrar uma fórmula, com
os técnicos e, inclusive, com a assessoria do Senado,
com as consultorias para que, no documento que se
exara na compra de um produto, o consumidor saiba
o quanto ele está pagando de encargos. Para termos
transparência. A maioria, Senador Armando Monteiro,
não sabe o quanto paga. Fala-se nisso, mas não sabemos se estamos pagando ou não, o quanto estamos
recolhendo, a questão pública, para o governo, seja
federal, estadual ou municipal, desse produto. Quer
dizer, na hora em que tivermos consciência disso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...isso vai ajudar a ﬁscalizarmos essa questão, sem
dúvida alguma. Mas a razão deste aparte é para cumprimentá-lo. Quando V. Exª fala, o Brasil o acompanha,
principalmente nesse assunto.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado, Senador.
Concedo a palavra, com muita satisfação, ao
Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Meu
caro Senador Armando Monteiro, ﬁco feliz quando V.
Exª vai à tribuna, porque, sem dúvida, é um discurso
que o País quer ouvir, que é exatamente o discurso
daqueles que, como V. Exª, estiveram à frente da Confederação Nacional da Indústria e, portanto, defendem
o setor produtivo, o setor que gera emprego, que gera
renda. Eu não quero ser repetitivo. Quero apenas dizer
a V. Exª que quero me somar a esse esforço. Aqui no
Senado – e nós fomos Deputados –, temos condições,
porque o Senado defende exatamente os Estados, e
nós representamos os nossos Estados. Temos de fazer um esforço, a partir dos governadores dos nossos
Estados...
(Interrupção do som.)
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –...e
dos nossos Líderes, Senador Armando Monteiro, e
criarmos essa agenda. Como diz o Senador Cristovam
Buarque, essa é uma questão de agenda. E essa é

202

27072

Quarta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

uma agenda que o País precisa e que o Senado tem
que priorizar. Parabenizo V. Exª pela oportunidade do
pronunciamento. Serei muito breve, até pela questão
do tempo de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Agradeço a V. Exª.
Para concluir, eu queria, mais uma vez, aﬁrmar
a minha crença de que o Brasil pode construir um espaço ﬁscal importante se tivermos uma taxa de juros
que possa, minimamente, convergir para as taxas que
são hoje praticadas pelos países emergentes. Essa
distorção que ainda está presente na economia brasileira precisa ser enfrentada, e para isso os governos
precisam dar um sentido de urgência...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – ...ao
enfrentamento dessa agenda, que tem na área ﬁscal
um pilar fundamental, porque, sem um equilíbrio ﬁscal
verdadeiro, o Brasil não poderá elevar a poupança pública e, consequentemente, não poderá criar condições
mais favoráveis em um novo arranjo macroeconômico,
no que poderíamos chamar uma macroeconomia para
o crescimento.
O Brasil convive com dois preços macroeconômicos que estão fora do lugar, Senador José Agripino:
os juros e o câmbio. E é evidente que isso tudo coloca para o setor produtivo nacional o desaﬁo de poder
atuar em meio a essas condições que ainda são adversas para que o setor produtivo possa competir em
um mundo que tem hoje um processo mais acirrado
de competição em escala global.
Então, esta Casa precisa fazer essa discussão,
qualiﬁcar essa discussão. Mas, felizmente, já percebemos que essa é uma preocupação dominante nesta
Casa. Vamos discutir essa agenda para que o Brasil
possa ter condições de crescer de forma sustentável
no futuro.
Concedo, com muita satisfação, um aparte ao
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Armando Monteiro, V. Exª fala com a autoridade de
quem foi, por alguns anos, presidente da Confederação
Nacional da Indústria e conhece muito bem a atividade
produtiva do Brasil; conhece as diﬁculdades, conhece as possibilidades, conhece o potencial de o Brasil
crescer naquilo que é o ﬁnesse do crescimento em
qualquer país, que é a indústria. É onde o País mostra
se é ou não é maduro. V. Exª esteve – e estivemos ao
lado um do outro – no depoimento do presidente do
Banco Central, Dr. Tombini, que...
(Interrupção do som.)
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O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – ...que,
a intervalos de tempo, vem a esta Casa prestar contas
da política monetária do Brasil. V. Exª acompanhou a
intervenção que eu ﬁz – como V. Exª fez uma bela intervenção também – e deve recordar do ponto que eu
coloquei para ele. Em tudo que foi colocado com relação a combate a inﬂação, taxa de juros, crescimento
da economia, relação dívida/PIB, todos os dados macroeconômicos foram colocados. Mas um fato ﬁcou
embutido, que eu acho que é o cerne da questão: a
dívida pública interna, em termos absolutos. Não ela
comparada com o crescimento do PIB. É o crescimento da dívida interna, porque é ela que gera uma despesa mensal, o chamado serviço da dívida, que está
acabando com a capacidade do Brasil de prover infraestrutura para diminuir o custo Brasil e fazer o Brasil
mais competitivo. Para isso é preciso mexer com uma
coisa chamada gasto público. Ou o Brasil se reenquadra em um novo modelo, elimina a gastança, começa
a gastar com coerência, corta gasto que possa cortar
e diminui o gasto público para ter um superávit capaz
de suprir as suas despesas, de diminuir a sua dívida
pública interna, ou o Brasil vai ser ultrapassado pelos
Brics – Rússia, Índia, China, etc. Então, aquilo que V.
Exª coloca com muita precisão, os problemas macro.
A taxa de juros, que impede que o brasileiro que não
tem acesso ao BNDES tome dinheiro emprestado para
modernizar a sua indústria, tem que ser objeto da reﬂexão desta Casa. E V. Exª, com muita oportunidade,
coloca esse assunto em debate.
(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Já
concluo, Srª Presidente. Já concluo. V. Exª coloca esse
assunto em debate. A questão da taxa de juros, a
questão do superávit primário, a questão cambial, que
é crucial. A questão cambial é muito boa por um lado,
muito ruim pelo outro. Custa-nos um absurdo manter
o estoque de cambiais que temos, perto de US$350
bilhões. Custa uma fortuna manter, porque nós aplicamos a uma taxa de juros e pagamos, para ter esses
dólares, uma fortuna em reais. Então, tudo isso tem
que ser objeto de um debate que V. Exª coloca com
propriedade, mas o cerne da questão, vou repetir: é
gastança pública, é qualidade de gasto público; é diminuir a dívida pública interna, porque ela é quem gera
o maior dos cânceres, que é o serviço da dívida, que
elimina a possibilidade de o Brasil construir estrada,
aeroporto, boas escolas, manter boa saúde, manter o
Brasil em ordem. De qualquer forma, só para encerrar,
cumprimentos a V. Exª, pela profundidade da abordagem e pela oportunidade em trazer para esta Casa
debate de tamanha importância.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado, Senador José Agripino.
Agora, Presidente, para concluir eu queria, reforçando essa questão que foi também, de maneira tão
própria, colocada pelo Senador José Agripino, fazer,
meu caro Senador, uma reﬂexão simples. O Brasil tem
uma carga tributária de 35% e, apesar disso, temos
um déﬁcit nominal. Ou seja, apesar de gerarmos um
superávit primário importante, o Brasil, depois dos juros, tem um déﬁcit nominal de 2,5%. Isso signiﬁca que
quase 40% do que o País produz vai para a conta de
despesa e para, ao ﬁnal, garantir a cobertura dos juros.
Então, ﬁca o outro pedaço...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – ...da
economia, onde está o setor privado (fora do microfone), a que V. Exª referiu, com o imenso encargo de
gerar a poupança, a energia que vai produzir o crescimento, porque esse setor público, representado por
40% do PIB, não gera poupança. O grande problema
do Brasil, como V. Exª coloca, é que, pela contínua
expansão do gasto público, não temos poupança no
setor público. A capacidade de investimento do setor
público é próxima do zero globalmente.
Então, para elevar a poupança do País, para garantir o atendimento dessa agenda tão demandante na
área de infraestrutura, o Brasil precisa elevar a poupança pública, e isso só se dá pela via da contenção
dos gastos, da racionalização, da busca da qualidade
do gasto, mas – me permita dizer a V. Exª – se dará
também com o combate a essa coisa extravagante que
existe no Brasil, que é uma taxa de inﬂação completamente descolada da média (fora do microfone) da taxa
de juros que hoje os países emergentes praticam. E
eles não têm um ambiente macroeconômico melhor
que o Brasil. Então, isso corresponde a um desaﬁo que
temos. E só essa diferença da taxa de juros real nos
daria 4,5% sobre o PIB para que o Brasil pudesse, sem
elevar a carga tributária, restabelecer a capacidade de
investimento do Estado brasileiro.
Esse é o desaﬁo que temos. E para esse desaﬁo
esta Casa – estou certo – dará sempre uma contribuição qualiﬁcada.
Muito obrigado a todos.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, o Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marinor Brito.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Obrigada, Senador.
Pela Liderança, Senador Randolfe Rodrigues.
(Pausa.)
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Senador Eduardo Amorim, pelo PSC. (Pausa.)
Senador Wilson Santiago. (Pausa.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, ele estava
falando pela Liderança. Então, agora, fará uso da palavra um orador. Em seguida, volta para a Liderança.
Com a palavra, o Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, proﬁssionais
da imprensa, demais senhores e senhoras, mais um
ciclo de festas juninas está-se encerrando na Paraíba
e no Nordeste. Todos nós, Senadora Ana Amélia, que
conhecemos o Nordeste, que sabemos da importância
das festas juninas para a economia, a cultura, enﬁm,
para o próprio desenvolvimento de todo o Nordeste
brasileiro, especiﬁcamente os Estados que mais exploram essa cultura ou que cada vez mais valorizam
essa cultura, temos que, de fato, parabenizar todos
aqueles administradores municipais que procuram,
apesar das diﬁculdades dos seus Municípios, diﬁculdades às vezes estruturais, ﬁnanceiras, mas, mesmo
assim, registram, a cada ano, aquilo que interessa e
que é participativo e que, além de tudo, gera mais emprego e renda em vários Municípios, especialmente da
Paraíba, de Pernambuco, da Bahia e de tantos outros
Estados nordestinos.
Infelizmente, Srª Presidenta, alguns meios de
comunicação – digo até desinformados – criticam
quando os Parlamentares e até o próprio Governo
Federal incentivam esse tipo de festejos juninos, que
engrandecem, que fortalecem essas regiões. Infelizmente, alguns os criticam – repito –, desinformados,
não tomando conhecimento da importância, do valor
que aquilo tem para a população do Nordeste e especialmente para os Estados e Municípios que, insistentemente, vêm promovendo esse tipo de atividade,
esse tipo de festa, esse tipo de registro cultural que
engrandece a economia e fortalece a população de
todo Nordeste brasileiro.
Cento e setenta e seis países estavam assistindo ao vivo a transmissão pela televisão do maior São
João do mundo, de Campina Grande, na Paraíba. Isso
signiﬁca dizer, Senador Pedro Taques, a importância
dessa grandiosa festa para Campina Grande, para a
Paraíba, para o Brasil, no que se refere aos demais
países do mundo. Repito: 176 países estavam assistindo ao vivo a transmissão do maior São João do
mundo, em Campina Grande. Da mesma forma, estava
sendo transmitida por outros meios de comunicação
como a Internet.
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Tantas outras festas foram realizadas no Município
de Patos, na Paraíba, no Município de Cajazeiras, no
Município de Solânea. Enﬁm, Senador José Agripino
– V. Exª é testemunha disso –, são mais de 70% dos
Municípios da Paraíba, e por que não dizer uma média
de 50% dos Municípios do Nordeste, que participam
das festas juninas e as comemoram, pela importância
que essas festas têm para a economia, para a cultura
e para o bem-estar da própria população nordestina.
Por isso, temos que elogiar a decisão do Governo
e de alguns integrantes desta Casa, da Câmara dos
Deputados e de tantos outros órgãos públicos e privados que incentivam e patrocinam as festas juninas
do Nordeste, porque entendem, por meio de seus representantes, que essas festas são essenciais, repito,
não só para a cultura, como também para a economia
dessa região, desses Estados e desses Municípios.
Eu me sinto feliz, Srª Presidente, em aqui estar
no dia de hoje, não só registrando aquilo que entendo
como essencial, como importante para o Nordeste, as
festas juninas, como também tantas outras festividades
que fazem parte da cultura dessas cidades, desses
Estados e da própria população nordestina.
Quando, ao visitarmos muitos Municípios da Paraíba, se presencia aquela multidão – cem mil pessoas, oitenta mil pessoas, cinquenta mil pessoas –, com
certeza, saímos de lá convencidos de que precisam,
sim, ser reconhecidas essas festas, como também
merecem a atenção do Governo Federal e dos integrantes do Congresso Nacional, fortalecendo, a cada
dia, essas grandiosas festas.
Srª Presidenta, para encerrar, agradeço não só
a receptividade da população paraibana, o calor humano de todos aqueles que promovem, por intermédio
das nossas administrações públicas, as festas juninas
do nosso Estado, como também – repito – de outros
Estados e Municípios brasileiros, especiﬁcamente os
nordestinos, por reconhecerem que está no coração
da população, está na cultura da população.
Por isso, temos o dever, como representantes
desses Estados, no Congresso Nacional, não só de
elogiar, como também de reconhecer o trabalho realizado por essas administrações, fortalecendo e engrandecendo essa cultura tão importante que está
na mente da grande maioria do povo nordestino, em
especial, do povo paraibano.
Muito obrigado, Srª Presidenta. Tenho certeza de
que V. Exª e tantos outros companheiros não só reconhecem a importância de tudo isso, como também, em
oportunidades futuras, terão condições de contribuir,
cada vez mais, para que esse tipo de atividade cultural seja fortalecida. Quem ganha é o Nordeste; quem
ganha é a Paraíba, quem ganha é o Brasil!
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A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Com a palavra, pela Liderança do DEM, o Senador
Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a autonomia universitária, a independência universitária são prerrogativas
inatacáveis em qualquer país do mundo, porque é ali
que se forma a inteligência, é ali que nasce a pesquisa, é dali que ﬂorescem os valores.
Todos os grandes homens públicos ou, vamos dizer, a maioria dos homens públicos acabam passando
pelos bancos das universidades. Os grandes cientistas
têm ali o desenvolvimento das suas ideias. Enﬁm, a
universidade é um ﬂorescer. A universidade faz com
que haja a evolução do conhecimento. A razão maior
disso é que há uma tolerância muito saudável entre
as divergências.
V. Exª tem um pensamento diferente do meu, assim como eu tenho pensamento diferente daquele do
Senador Randolfe Rodrigues, que, por sua vez, pensa
diferente do Senador Agripino, do Senador Eunício, do
Senador Pedro Taques, do Senador Walter Pinheiro.
Isso é magníﬁco, porque nos respeitamos dentro das
nossas diferenças. Muitas vezes, há uma conﬂuência
de valores e não há qualquer retaliação. Usamos isso
no Parlamento. Isso, no mundo universitário, é ainda
mais sentido. Todos que participamos da vida universitária, que tivemos oportunidade de sentar nos bancos
universitários e alguns, como eu, que tiveram oportunidade de também lecionar sabem a importância que
é essa multiplicidade de valores.
A revista Veja traz nesta semana um artigo extremamente preocupante. Chama-se Madraçal no Planalto,
falando justamente da deterioração de convivência e,
portanto, da piora acadêmica de uma das universidades símbolo do Brasil, a Universidade de Brasília, que
se situa, como o nome diz, aqui no Distrito Federal.
Muito bem. O que estaria acontecendo de tão
grave na UnB, a UnB que, na época da ditadura militar, sofreu ataques, seus alunos foram assassinados,
professores foram cassados, foram perseguidos ideologicamente? E a perseguição ideológica, ela é mortal, porque o homem tem direito de expressar as suas
convicções, o homem tem direito de dizer o que o outro
não quer ouvir. Muitas vezes, isso é até asqueroso para
nós, nós estamos ouvindo uma opinião que nos enoja,
mas a pessoa tem direito de proferir as suas palavras.
A revista Veja faz um relato devastador da Universidade de Brasília. Segundo a revista e alguns
professores, o que está acontecendo hoje na UnB?
Por quê? “Professores, estudantes e funcionários da
Universidade de Brasília têm sido alvo de perseguição
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da diretoria e de agressões pelo único crime de não
pensarem de acordo com a ideologia dominante”. Está
escrito aqui com todas as letras.
E isso aconteceu, especialmente, a partir do ano
de 2008, quando se tornou reitor da Universidade de
Brasília o Sr. José Geraldo de Sousa Junior. O que
aconteceu, primeiro, para que ele fosse eleito?
Houve um golpe em relação à Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, porque lá está dito que os professores têm direito a um peso de 70% na votação.
Mas ﬁzeram um acordo, com o aval do Ministério da
Justiça, e ﬁzeram uma média ponderada para que os
professores tivessem apenas 40% desses votos, e com
isso se “elegeu”, entre aspas, o Sr. José Geraldo, que,
na realidade, foi colocado lá ao arrepio da lei.
Em qualquer universidade do mundo, é óbvio
que os alunos são ouvidos, os funcionários também
são ouvidos, Senador Agripino, mas quem diz, na realidade, quem vai assumir o comando universitário são
os professores, porque são cientistas, porque detêm
o conhecimento, porque não podem se calar, há movimentos demagógicos que vez por outra acontecem.
Pois a Universidade de Brasília hoje chegou a
esse nível, deﬁnida pela revista Veja como um “madraçal esquerdista em que a doutrinação substituiu as
atividades acadêmicas essenciais”.
Uma procuradora daqui do Distrito Federal, a Drª
Roberta Kaufmann, muito conhecida, mostra o que ela
sofreu por pensar de forma diferente do pensamento
dominante da UnB. Segundo ela, foi convidada para
um debate sobre cotas raciais – e ela é contra cotas
raciais – e, nesse debate, digo ipsis litteris:
sobre a adoção de cotas raciais pelas
universidades públicas, ela – que é contrária
ao projeto – não conseguiu falar. Quando lhe
foi dada a palavra, um grupo liderado por professores [um grupo liderado por professores]
promoveu um alarido ensurdecedor. Ela foi
chamada de racista, ouviu ofensas impublicáveis e só pôde deixar a universidade horas
depois, acuada, com medo de que algo pior
acontecesse. Seu carro foi vandalizado. Nas
portas, foi pichada a frase “Loira ﬁlha da p...”.
“A UnB se tornou palco das piores cenas de intolerância”, diz a nossa procuradora Roberta Kaufmann.
“Não há espaço para o diálogo. Ou você compartilha
do pensamento dominante ou será perseguido e humilhado”.
Há manifestações constantes de intolerância. Ou
você é um esquerdista ou você está fora dos planos
da UnB. E, como eu disse, a partir de 2008, com a ascensão do reitor José Geraldo de Sousa Junior, isso
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se tornou uma tragédia. Primeiro, houve a manipulação
e, depois, a perseguição.
Um dos adversários do Dr. José Geraldo, o professor Márcio Pimentel, foi alvo de retaliação, ele e a
esposa, professores universitários. O professor Márcio
Pimentel e a sua esposa, Concepta McManus, desconﬁaram, segundo a revista Veja, “que o trabalho de
pesquisa de ambos começou a sofrer boicotes”. E isso,
Senador Agripino, da forma mais humilhante possível.
No laboratório, serviços básicos como a limpeza
das instalações e a compra de material foram simplesmente interrompidos.
A carga horária de aulas também foi ampliada de maneira claramente exagerada, para
que não lhes sobrasse tempo para o trabalho
de pesquisa. “Chegou um momento em que
uma disciplina ministrada por um colega com
metade das turmas que eu tinha foi passada
a mim. Não sobrava tempo para o laboratório”,
disse Concepta McManus [...]
Um professor ouvido que pediu para ﬁcar no anonimato disse que essa perseguição forçou Pimentel a
pedir transferência para a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. E ﬁzeram um grande deboche quando
o Sr. José Geraldo liberou a transferência. O que ele
fez? Ele disse que lamentava perder um docente da
envergadura de Pimentel. É algo realmente deplorável.
O professor de bioquímica Marcelo Hermes-Lima testemunhou a hostilidade oﬁcial ao casal de professores.
O geólogo Márcio Pimentel se limitou a dizer: “A UnB é
uma página virada. Não faz mais parte da minha vida”.
Contra a professora Inês Pires, a outra candidata, aconteceu coisa muito pior: ela perdeu cheﬁa de
um curso e sofreu devassa nos projetos de pesquisa
que conduzia. Outro professor que também preferiu
ﬁcar no anonimato disse o seguinte: “Os analistas não
requisitaram sequer a prestação de contas. Foi uma
ação com o claro objetivo de tisnar a imagem de uma
professora que não pertence ao grupo dominante”.
Mas a UnB tinha um brilhante professor, Ibsen
Noronha, professor voluntário do Departamento de
Direito e um dos maiores especialistas em História do
Direito Brasileiro, que deixou essa cadeira, essa cátedra por um motivo muito simples: como era matéria
optativa, eles deixaram de oferecer essa matéria no
currículo. A matéria foi simplesmente extinta e não foi
colocada nenhuma outra matéria para substituir essa.
E diz o professor e jurista Ibsen Noronha:
É a primeira vez em trinta anos que a
disciplina, um diferencial do currículo da universidade, não foi oferecida. Eu fui aluno da
UnB e tive essa aula. A justiﬁcativa que a fa-
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culdade apresentou é risível: disseram que a
matéria foi suprimida por ser optativa. Mas não
me foi apresentada nenhuma outra opção no
lugar dela. É lamentável testemunhar a transformação da universidade em um instrumento
de domínio ideológico”, aﬁrma Noronha, [que
deixou de ser professor da UnB e] que se tornou, em fevereiro, o primeiro brasileiro a lecionar na respeitada Universidade de Coimbra,
em Portugal.
Saiu daqui porque foi impedido de lecionar por problemas ideológicos.
Esse embate é tão severo que serve para estopim de retaliações.
A Professora Tânia Montoro, da Faculdade de Comunicação, [segundo a revista Veja]
conta que foi punida por ter criticado as extravagantes concessões que a atual reitoria faz
aos alunos, como a permissão de festas nos
prédios onde as aulas são ministradas – que
transformaram as salas em território livre para
consumo de drogas.
Está aqui a foto dos alunos da UnB utilizando
livremente drogas na sala de aula.
Então é isso, por uma concepção de ideologia,
e a professora foi punida.
Diz a revista:
No ano passado, a professora e duas
de suas alunas foram escolhidas como palestrantes em um seminário realizado em Bogotá.
[Vejam essa!] A UnB autorizou o pagamento
da viagem das alunas, mas não da professora.
Depois de duas negativas, Tânia reclamou, mas
seu pedido só foi deferido quando não havia
mais tempo para o embarque. “Eu tenho uma
história de trinta anos nesta universidade, e
sou uma pesquisadora produtiva. Não merecia
passar por essa vergonha”, diz a professora.
Isso porque ela não queria que os alunos fumassem maconha e usassem drogas dentro da sala de
aula, nas festas que são liberadas.
É para isso que a Universidade de Brasília ganhou
autonomia? Foi para isso que os professores combateram tão veementemente a ditadura militar, que alunos
foram mortos, professores foram cassados, para que
houvesse essa intolerância hoje, com viés ideológico
da pior espécie?
O urbanista Frederico Flósculo, há dezenove anos professor da UnB, acusa a atual
direção de persegui-lo e agir para que seus
projetos de pesquisa sejam sistematicamente
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rejeitados. Diz [o professor] Flósculo: “Eu fui um
opositor ferrenho da gestão passada. Quando
José Geraldo assumiu, levou para reitoria a
sua corriola. Nos últimos anos, os meus projetos de pesquisa têm sido sistematicamente
rejeitados. O propósito da universidade deveria
ser a busca da excelência. Isso foi substituído
pela partidarização do ensino”. O Decano da
Faculdade de Direito, Ronaldo Poletti, resume
o problema: “A universidade foi tomada por um
patrulhamento ideológico tácito, orquestrado
para funcionar sem ser notado. Quem pensa
diferente é relegado ao limbo. Em trinta anos
de cátedra, nunca vi a universidade tão distante da sua proposta original.
Olha, a produção do conhecimento é livre. Qualquer um tem direito, dentro das divergências, de apresentar a sua opinião e de produzir o seu conhecimento,
mas isso não acontecido. O que tem acontecido é que
tem o aval completo do MEC essa loucura universitária, vamos dizer assim.
A Secretária de Ensino Superior do MEC,
Maria Paula Dallari [numa reportagem publicada no próprio site da UnB e hoje transcrita
pelo jornalista Reinaldo Azevedo], avaliou ser
um “grande alento” a presença do Professor
José Geraldo à frente da instituição. O professor (José Geraldo) alia densidade histórica à capacidade de orientação para o futuro.
A secretária (...) lembrou que José Geraldo
foi seu professor e lhe ensinou a não apartar
o exercício do Direito dos direitos humanos.
[Ótimo. Isso aí tem que acontecer mesmo.] Ela
contou que, em um congresso recente, citou o
Programa Direito Achado na Rua, criado por
José Geraldo, como um dos dez itens mais
importantes para o exercício da advocacia.
Então, eu vou dizer para os senhores o que é
Direito Achado na Rua, também muito bem deﬁnido
aqui pelo jornalista Reinaldo Azevedo. Nós temos o
Direito achado nas ruas e temos o Direito achado nas
leis. Qual é o Direito que nós fazemos aqui? Qual é o
Direito que o Brasil inteiro pratica? O Direito achado
nas leis! Porque, senão, o Congresso Nacional não tem
validade nenhuma. Para que lei, se lei é uma referência
e eu se eu posso até julgar contra as leis, porque as
ruas são mais importantes que as leis? Esse é o Direito
Achado na Rua, que hoje é ensinado doutrinariamente
aos alunos da Faculdade de Direito da Universidade
de Brasília. Então, é esse tipo de lixo ideológico que
precisamos combater.
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Ouvido o professor, o que é que ele diz? “Ninguém tem espaço sem esforço. É preciso analisar se
não são os professores que, por falta de competência, perderam a visibilidade. A Universidade de Brasília nunca foi tão aberta”, aﬁrma o tal reitor. Então, é
isso o chamado lixo ideológico implantado dentro da
UnB. Digo isso não com o viés disso ou daquilo, não,
Sr. Presidente. Estou dizendo isso, Senador Petecão,
porque cada um tem o direito de expor sua opinião.
O sociólogo Demétrio Magnoli, um gênio brasileiro, diz, com todas as letras, resumindo a situação:
“Um campus, por deﬁnição, deve ser uma praça de
debates” – é isso –, “onde a diversidade de idéias é o
maior valor”. A ideia única, a vertente única não deve
existir em lugar algum.
É preocupante quando a universidade adota uma
posição ideológica. A UnB vive o processo típico de
uma instituição que se tornou um aparelho em prol de
uma causa. Não pode haver causa numa universidade,
a não ser a do ensino, a não ser a do desenvolvimento intelectual, a não ser a da pesquisa, a não ser a da
valorização do bom professor e do bom aluno.
Então, Sr. Presidente, para concluir, digo o seguinte: amanhã, apresento à Comissão de Educação da
Casa um requerimento, para que venham aqui, entre
outros, o Sr. Reitor, para dar as devidas explicações,
bem como aqueles que se dizem e evidentemente são
perseguidos pela patrulha ideológica implantada na faculdade. Vamos chamar para o debate a Procuradora
Roberta Kaufmann. Vamos chamar para o debate os
professores Marco Antonio Villa, Márcio Pimentel e
Inês Pires de Almeida.
Vamos chamar também todos aqueles que colocaram os seus nomes aqui como críticos, como o Sr.
Marcelo Hermes-Lima. Vamos chamar também o jurista Ibsen Noronha e a professora Tânia Montoro. Nós
queremos discutir a Universidade de Brasília. Queremos chamar também o urbanista Frederico Flósculo e
vamos convidar o nosso sociólogo Demétrio Magnoli.
O que nós queremos fazer aqui é o que a universidade está se recusando a fazer, Sr. Presidente: debater.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, a Sra. Marinor Brito deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC
do B – CE) – Agradeço a V. Exª.
Quero dizer que uma notícia como essa precisa
ser devidamente esclarecida, porque a universidade é
o centro do conhecimento e do saber do nosso País e
tem que ser absolutamente preservada da interferên-
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cia do pensamento único. O nosso é plural, que tem
que prevalecer na universidade.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Delcídio, Eunício e Petecão, pela ordem.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero somente registrar que eu estava em audiência no Ministério
da Justiça, tratando de um tema muito importante do
meu Estado, Mato Grosso do Sul, com o Presidente
da Assembleia, o Deputado Jerson Domingos, e com
o Dr. Eduardo Riedel, da Famasul, da Federação dos
Agricultores do Estado, representando essa classe
tão importante para Mato Grosso do Sul, e eu não
pude participar da votação nominal da indicação do
Dr. Márcio Fortes.
Hoje, o Dr. Márcio Fortes foi sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Eunício,
Senador Petecão. Ele é uma ﬁgura nacional, um homem que tem uma vida pública ilibada, um homem
que já prestou grandes serviços ao Executivo Federal
em várias missões, como na Agricultura e no Ministério de Minas e Energia, onde fui companheiro dele em
várias empresas, como a Eletrosul, Eletrobrás, Itaipu,
e também como Ministro das Cidades do Governo do
Presidente Lula.
Então, eu não podia deixar de registrar aqui o
meu voto, com louvor. Ele foi aprovado com louvor na
Comissão de Assuntos Econômicos e eu ﬁco muito
feliz de ter presidido a reunião em que ele foi votado
na Comissão de Assuntos Econômicos, de que V. Exª
também faz parte. E depois ele foi votado aqui em
plenário. Não tenho dúvida nenhuma de que o Brasil
terá um grande gestor à frente da Autoridade Pública
Olímpica.
Quero registrar o meu voto, o voto “sim” para um
grande executivo, que é o nosso querido Márcio Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O voto do senhor está registrado com louvor,
como foi visto amplamente.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda,
também na mesma linha do Senador Delcídio, quero
justiﬁcar a minha ausência na votação do nome do
ex-Ministro Márcio Fortes, que foi sabatinado na CAE
e lá aprovado com louvor, assim como, hoje à tarde,
também o foi por este Plenário. Tenho certeza de que
a escolha do ex-Ministro Márcio Fortes é muito boa
para o Brasil e para o Comitê Olímpico.
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Por isso, quero registrar aqui o meu voto “sim”,
desejando muito sucesso ao ex-Ministro Márcio Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Está registrado o voto de V. Exª, mas eu quero
registrar também que me somo às palavras dos senhores. Já ﬁzemos o registro na hora, mas, na hora, o
voto era secreto - agora, ele já está aberto.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero
registrar o meu voto, pois eu não estava presente no
plenário. Eu gostaria que ﬁcasse registrado.
Sr. Presidente, estou inscrito pela Liderança do
PMN e eu gostaria de saber da minha localização na
lista de inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
- CE) - V. Exª será chamado na ordem de inscrição, que
segue da seguinte maneira: falará agora o Senador Casildo Maldaner; depois, o Senador Agripino Maia; em
seguida, voltamos para o Senador Lindbergh Farias;
e, depois, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN - AC) –
Obrigado pela sua gentileza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sou eu que agradeço a atenção de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner,
que falará como orador inscrito na sessão de hoje do
Senado Federal.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, eu quero
fazer uma análise, embora rápida, em homenagem ao
Dia Nacional do Cooperativismo, que se festejou no
dia 2, no último sábado.
Antes, porém, quero fazer um registro aqui, neste
plenário: eis que vejo a ilustre professora Ioli Rossato nas galerias desta Casa. Ela é Diretora-Presidente
da Celer Faculdades, com sede em Xaxim, no oeste
catarinense.
E também registro, com muita alegria, a presença do Rafael Rossatto, que é Presidente do Instituto
Regional de Desenvolvimento da Celer, da própria
universidade. Então, eu quero fazer esse registro com
muita alegria dessas duas personalidades que estão
a visitar a nossa Casa.
No mais, Sr. Presidente, nobres colegas, no último dia 2, comemorou-se mais um aniversário do cooperativismo no mundo: o Dia Internacional do Cooperativismo, este modelo econômico que une de forma
exemplar o desenvolvimento econômico com o bem
estar social. O cooperativismo é a prova viva do dito
popular, “a união faz a força”.
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O conceito de cooperativismo é fundamentado na
reunião de pessoas e não no capital. Visa às necessidades do grupo e não do lucro. Busca prosperidade
conjunta e não individual. Estas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa sócio-econômica que leva ao
sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes.
O modelo surgiu na Inglaterra pós-Revolução
Industrial, frente à diﬁculdade enfrentada pelos operários, com alta dos preços e queda de seu poder de
compra. Em 1844, alguns poucos operários da cidade
de Manchester, em sua maioria tecelões, uniram-se,
criando um conjunto de regras e metas que permitissem ganhos maiores para todos os participantes. Criaram, então, o primeiro armazém cooperativo, com um
capital de 28 libras.
Nascia então a primeira cooperativa moderna
do mundo. Ela criou os princípios morais e a conduta
que são considerados, até hoje, a base do cooperativismo autêntico. Em 1848, já eram – de 20 e poucos
membros quando começou – 140 membros e, doze
anos depois, chegou a 3.450 sócios, com um capital
de 152 mil libras.
O sistema aportou no Brasil um pouco mais tarde, no ﬁnal do século 19, mas somente no século 20
consolidou-se e deu início à sua trajetória vitoriosa.
Atualmente, são mais de 6.600 mil cooperativas, com
cerca de nove milhões de associados, abrangendo 13
setores de atuação.
Santa Catarina merece destaque nessa bem sucedida trajetória. Em agosto de 2010, segundo informações da Organização das Cooperativas Catarinenses,
eram 255 cooperativas em atividade, que geraram receita da ordem de R$11,4 bilhões. Inicialmente, o número de cooperativas pode não parecer tão expressivo,
impressão desmentida pela quantidade de cooperados:
são mais de um milhão, em um Estado com pouco
mais de seis milhões de habitantes. Ou seja, mais de
16,6% de nossa população são ligados diretamente
ao cooperativismo. Se pensarmos que cada um desses cooperados compõe um núcleo familiar básico de
quatro pessoas, o número de envolvidos cresce para
mais de quatro milhões de pessoas, portanto, quase
70% da nossa população estadual.
Vejam bem, se há um milhão de cooperados, geralmente são famílias, se formos desdobrar isso para
quatro pessoas, vamos chegar a praticamente 70%
da população catarinense que participa de um tipo de
cooperativa. São 13 modalidades, mais ou menos. Ou
é no agronegócio, ou é na cooperativa de crédito, ou é
na cooperativa de um bairro, que formam, ou é nisso
ou é naquilo, ou se ajudam de uma forma ou de outra.
Então, isso envolve praticamente 70% da população
catarinense.
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É impossível, nobres colegas, falar do cooperativismo catarinense sem lembrar da vital contribuição
da Cooperativa Central Oeste Catarinense – aliás, de
onde vêm a ilustre Diretora-Presidente da Celer, a Ioli,
e o Rafael também, que são do oeste catarinense –, a
Aurora, que ﬁca naquela região, com sede em Chapecó, hoje um dos maiores conglomerados industriais do
Brasil e referência mundial na tecnologia de processamento de carnes, com 13 cooperativas ﬁliadas, mais
de 70 mil associados e mais de 13 mil funcionários.
A cooperativa foi fundada em 1969, por 18 homens
que representavam oito cooperativas da região oeste do
nosso Estado. Quase da mesma forma que, em 1844,
vinte e poucas pessoas formaram a primeira cooperativa dos tecelões, operários tecelões, lá na Inglaterra,
na cidade de Manchester. Praticamente a mesma coisa
quando fundaram essa Cooperativa Aurora, do oeste
catarinense. O objetivo deles era somente melhorar
as condições do produtor rural de suínos e conseguir
espaço no mercado. Nem imaginavam que chegariam
tão longe, abastecendo todo o mercado nacional com
uma grande variedade de produtos, além de ser uma
das principais exportadoras de aves e suínos do País.
Neste último sábado, Dia Internacional do Cooperativismo, a Aurora inaugurou, na cidade de Pinhalzinho, uma das maiores e mais modernas indústrias de
produtos lácteos do País, com investimentos da ordem
de R$180 milhões, gerando centenas e centenas de
empregos diretos e milhares de empregos indiretos.
Um negócio extraordinário.
Serão processados diariamente 2,2 milhões de
litros de leite, para produção de leite em pó, queijo,
manteiga e outros derivados, que seguem para a mesa
dos brasileiros. Veja bem, Sr. Presidente, 2,2 milhões
de litros de leite diários. Esse leite é proveniente, na
maioria das vezes, da produção de agricultores familiares. O oeste catarinense, aquela região ali e daquela
parte do Rio Grande do Sul e do Paraná que compreendem aquela região, é de minifúndios, são pequenos
produtores, geralmente com módulos de terras e seus
proprietários, que conseguem incrementar sua renda
fornecendo a cooperativas. São pequenos produtores
que conseguem fomentar. Eles produzem ou criam
suínos, um galinheiro, um pequeno reﬂorestamento
e também o leite. São 2,2 milhões litros de leite por
dia, e esses pequenos produtores aproveitam também
para caracterizar nessa cooperativa um incremento às
suas rendas.
Quero ainda destacar um fato que denota a capacidade e força da união, tão próprias ao cooperativismo. Em abril de 2009, esta mesma fábrica, recém
construída e ainda nem inaugurada, sofreu um grande incêndio, que consumiu mais de 4.000 m² de área
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construída, destruindo completamente seu principal
núcleo de industrialização – fabricação de queijos, sala
de fatiamento, câmara de estocagem, concentração de
soro, pasteurização de leite e elaboração de requeijão
e manteiga, almoxarifado e sala de embalagens.
Digo isso porque o BRDE, banco que tive a honra
de presidir não só como Presidente, mas também como
Diretor, no dia em que, infelizmente, o fogo ateou, eu
estava fazendo uma visita às instalações da cooperativa. E o BRDE tem participado muito diretamente do
desenvolvimento da região Sul nesse empreendimento.
Portanto, nobres colegas, essa inauguração de
sábado, em Pinhalzinho, é repleta de simbolismo. Representa, de forma inequívoca, o princípio do modelo
cooperativista, fundamentado na solidariedade humana,
em que o bem-estar de todos se sobrepõe ao individualismo. É um sonho, sonhado junto, que virou realidade.
São nossas considerações, Sr. Presidente e nobres colegas.
Eu não podia deixar transcorrer este momento
tão importante, tão interessante que houve em Santa
Catarina, a inauguração dessa unidade da Cooperativa
Aurora, e também de homenagear o Dia Internacional
do Cooperativismo no mundo, desde o seu nascedouro, na cidade de Manchester, na Inglaterra, até os dias
de hoje, a importância que isso reﬂete, não só para o
meu Estado, que, no caso, é proeminente, mas também para o Brasil inteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Petecão..
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. Bloco/
PMN – AC) – Esta Presidência comunica aos nobres
Senadores e Senadoras que nós iremos prorrogar a
presente sessão por mais uma hora.
Com a palavra o ilustre Senador José Agripino,
que falará pela Liderança da Minoria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, na manhã de hoje, na Comissão de
Assuntos Econômicos, tivemos a presença do Presidente do Banco Central, acompanhado de Diretores
daquela instituição, que vem, por entendimento entre
o Congresso e o Banco Central, em intervalo de tempo periódicos, prestar contas da política monetária ao
Congresso Nacional.
Eu tive a oportunidade de me dirigir a S. Exª e de
me congratular com a exposição que havia sido feita,
apresentando os dados macroeconômicos, no entendimento do Banco Central, alvissareiros, trazendo dados
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sobre câmbio, dívida pública, PIB, dívida externa, custo
da dívida externa, perspectiva da economia.
Um debate em que as pessoas apresentavam
argumentos de parte a parte e eu, pessoalmente, dizia que aquele era o grande debate qualiﬁcado que
o Congresso Nacional poderia levar a efeito, porque
ali o que se estava discutindo era o que de melhor se
poderia fazer para beneﬁciar a sociedade em matéria
de política econômica. Todos nós somos brasileiros.
Pode haver parlamentar de governo e de oposição,
mas o país é o mesmo e o futuro do país depende da
economia.
A contribuição, tanto do governo quanto da oposição, deveria ser, sem sombra de dúvida, o encaminhamento do argumento para que, se algo não estivesse bem, fosse sugerida, fosse ensejada a atitude
ou as providências corretivas para que a economia
tivesse desempenho melhor e se previsse o futuro. E
assim foi feito.
Durante todo o debate, um fato ﬁcou embutido
ou escondido, que foi o volume da dívida interna em
valores absolutos. Foi colocada a dívida pública em
relação ao crescimento do PIB, o que mostra que a
economia cresceu e a dívida pública interna também
cresceu e muito.
Um fato merece destaque, até pela contemporaneidade do assunto. A taxa de juros que o Brasil pratica, e que é uma das maiores do mundo, está diretamente ligada à dívida interna, ao tamanho da dívida
interna que tem de ser administrada. E, quanto maior
ela é, mais necessidade de rolagem ela tem e mais
instrumento de atração você precisa oferecer a quem
tem dinheiro, para vender esse dinheiro pela emissão
de letras do Tesouro, para captar dinheiro e suprir o
déﬁcit público.
Eu me manifestava com relação a um fato que
está preocupando o Brasil e suscitando um debate que
quero trazer a esta Casa, que é a propalada fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Carrefour, com
a contestação de um grupo francês chamado Casino.
Supõe-se ou sinaliza-se que para a operação
de fusão, que está altamente questionada, o BNDES
participaria com até R$4,5 bilhões. Essa é a colocação que é feita.
E os que defendem a operação de fusão defendem a criação, pela fusão, de uma grande empresa
nacional. Falácia. Não se trata de grande empresa
nacional coisa nenhuma, até porque a fusão ensejaria o domínio do capital por uma empresa francesa e
não brasileira.
Enseja-se que, pela fusão, haveria uma grande
geração de empregos. Outra grande falácia. Em toda
fusão, pressupõe-se economia. A fusão é feita para
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poupar e a economia e a poupança começam pela
diminuição dos números de postos de trabalho, pela
capação do número de empregos gerados. A lógica
das fusões é promover a economia e a economia começa perversamente pela economia da geração de
empregos, pelo corte de postos de trabalho.
Então essa fusão, do ponto de vista social, não
se justiﬁca. Para aqueles que a defendem como o elemento de construção de uma grande empresa nacional,
repilo; grande empresa com o comando de empresa
francesa. Geração adicional de empregos, repilo; geração negativa de empregos, porque a fusão pressupõe
economia e economia começa por ser feita, sempre
que há fusões, pelo corte de postos de trabalho.
Atende ao consumidor brasileiro. Conversa! Essa
fusão daria à empresa resultante o cartel responsável
pelo fornecimento a mais ou menos 32% da demanda
brasileira e 70% da demanda de São Paulo. Trinta e
dois por cento da demanda do Paraná, do Rio Grande
do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Rondônia,
somado tudo, ﬁcaria com esse grupo. Setenta por cento de São Paulo seriam atendidos por esse grupo. E
sabe-se que o cartel pratica o preço que deseja, porque
ele tem o comando do mercado. Então, até por essa
razão, essa fusão é desnecessária e inconveniente.
Não, mas não tem recurso público envolvido. O
BNDES trabalha com recursos do FAT e com recursos transferidos; com recursos próprios dele ou com
recursos transferidos pelo Tesouro. Aí vem a minha
preocupação com a questão da dívida interna, que, na
minha opinião, é o grande problema a ser combatido.
Hoje, em termos de macroeconomia, fala-se muito em cotação do dólar, no combate à inﬂação, nas
bandas de inﬂação, mas não se fala na questão mais
importante de todas, que é o tamanho da dívida interna, Senador Randolfe. A dívida interna de qualquer
país, principalmente do Brasil, que tem a maior taxa
de juros do mundo, ou uma das maiores do mundo, é a
consumidora daquilo de que o país poderia dispor para
fazer a infraestrutura que vai diminuir o custo Brasil:
as escolas, os hospitais, as estradas, as barragens, as
hidrelétricas, as linhas de transmissão. Quanto maior a
dívida interna, e a do Brasil só tem crescido, a dívida
interna absoluta... Não estou comparando o crescimento da economia com a dívida interna, até porque a
economia pode crescer com a dívida interna crescendo e a relação dívida/PIB baixar porque a economia
cresceu muito, mas está matando a galinha dos ovos
de ouro, na medida em que você permite que a dívida
interna chegue a R$2 trilhões com um custo que vai
evitar que o Brasil disponha de dinheiro para fazer as
estradas que vão baixar o custo Brasil, disponha de
dinheiro para o ﬁnanciamento às empresas industriais
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que vão modernizar o Brasil. Você vai matar a galinha
dos ovos de ouro.
Não se está dando a devida importância a essa
questão da dívida interna, e ela é, Senador Randolfe
– já lhe concedo com muito prazer o aparte –, produto
direto da qualidade da gestão. Quando mais racional
for o gasto público, quanto mais o dinheiro do povo,
do imposto pago por todos nós for melhor efetuado,
menor será a dívida pública interna, porque haverá superávit. As receitas dos impostos existirão, a despesa
é correta e haverá sobra dos impostos versus quantidade de despesa. Essa quantidade de saldo positivo
é que vai ensejar, sem precisar pagar juros da dívida
interna, porque, ao invés de déﬁcit, teria sobra... Se o
gasto público fosse de boa qualidade, você teria sobra
para fazer escola, hospital, estrada, barragem, fazer o
que o mundo desenvolvido fez e apresenta um custo
competitivo para que o produto da Alemanha possa
ser vendido até na China. E o do Brasil hoje, lamentavelmente, está se transformando em elemento exportador de commodities de produto agrícola, de carne,
mas, naquilo que é indústria, estamos perdendo na
competição e, ao invés de mandar para fora, estamos
recebendo da China para dentro.
Ouço com muito prazer o Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Agripino, V. Exª toca no “x” da questão da fusão
patrocinada com recursos públicos do BNDES entre o
Pão de Açúcar e o Carrefour. É importante destacarmos
aqui, Senador Agripino, o que foi lembrado, dessa tribuna, pelo Senador Aloysio Nunes no debate, semana
passada, da última medida provisória que tratava de um
tema parecido em que o Senador Aloysio Nunes nos
destaca o seguinte: por que o Carrefour não buscou
essa mesma operação ﬁnanceira, que conseguiu aqui,
junto ao BNDES, na França? Por uma razão: porque
nunca seria autorizado, na França, pelas autoridades
econômicas daquele País. Se o Ministro da Economia
francês, alertava-nos aqui o Senador Aloysio, participasse de uma operação dessa natureza, ele seria imediatamente preso. Veja, essa operação, mais do que
temerária, e V. Exª citou bem, essa operação envolve
recursos do BNDES que são do Fundo de Amparo ao
Trabalhador. Vai resultar em que a fusão? Vai resultar
em demissão. O Estado brasileiro está patrocinando
uma fusão de dois grupos econômicos, sendo um deles
um grupo econômico internacional, para o benefício de
uma meia dúzia de capitalistas, e captando recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador que vai resultar
em demissão de trabalhadores. E V. Exª coloca o ponto
“‘x” da questão, que é de fato fundamental no problema dessa operação ﬁnanceira: a ampliação da nossa
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dívida pública, que já consome 45%, quase metade do
orçamento geral da União. É esse modelo econômico,
como V. Exª muito bem diz, que está no gargalo dos
nossos problemas de desenvolvimento. Como nós nos
desenvolveremos nesta década, como nós daremos
o salto para o desenvolvimento econômico se temos
essa âncora que é a dívida pública impedindo o nosso
desenvolvimento? Como teremos investimento em aeroportos? Como teremos investimentos em infraestrutura, em estradas, em portos? Como daremos o salto
do desenvolvimento a continuarmos com essa política
econômica e com operações desse tipo? Ao contrário,
alguns vão argumentar, em benefício dessa operação,
que estamos criando uma empresa, estamos fortalecendo o capital nacional e dando um salto para essa
empresa de capital nacional ser uma empresa multinacional. Não, nós estamos favorecendo nessa fusão
uma empresa francesa com recursos que resultarão
em demissão, recursos esses que são do Fundo de
Amparo ao Trabalhador. E estamos, temerariamente,
ampliando a nossa dívida pública, o que impede os
investimentos em infraestrutura, em educação e em
saúde, que consomem quase 50% do orçamento da
União. É esse, de fato o “x’ da questão que V. Exª, com
propriedade, traz aqui para o Plenário.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado, Senador Randolfe. V. Exª acrescenta argumentos muito claros à minha linha de pensamento,
que, na verdade, na verdade, dentro daquilo que foi
conversado na Comissão de Assuntos Econômicos, é
uma contribuição sensata ao interesse nacional.
Ninguém é contra que se faça fusão na medida
em que o interesse nacional seja consultado. Se o Brasil
lucra com isso, se a fusão produzisse uma empresa que
fosse gerar mais emprego, que fosse ser uma grande
empresa nacional comandando o processo, que não
estabelecesse um cartel em que os preços do arroz,
do açúcar, do óleo de soja, dos embutidos, da salsicha
não fossem operados por um grande comerciante que
vendesse 70% do que São Paulo compra no supermercado ou 32% do que o seu Estado compra, até que
se poderia discutir. Mas não há interesse nacional por
trás. Pelo contrário, para que a operação se conﬁgure,
vai-se produzir o aumento da dívida interna, que é o
câncer que produz a incapacidade de investimento e
produz a incapacidade de concessão de empréstimo,
para que a empresa industrial se modernize.
O que é que está acontecendo? Hoje, Senador
Randolfe, no caso, por exemplo, da fusão: R$4,5 bilhões, o Tesouro, por decisão deste Senado, contra o
nosso voto do Democratas, autorizou a transferência,
para o BNDES, de R$55 bilhões. Esse dinheiro existe?
A Nação o tem? Como é que a Nação o tem se esta
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corta R$50 bilhões de investimentos? A Presidente
Dilma cortou R$50 bilhões e pede que o Congresso
autorize a doação de R$55 bilhões do Orçamento
para o BNDES? Não tem este dinheiro! Se não tem,
vai buscá-lo no mercado, pagando quanto? Pagando
12,5% de juros em letras do Tesouro, para que o BNDES empreste a quanto? A 6%. Toma a 12,5% e empresta a 6%, para que um grupo francês faça a fusão
com um grupo brasileiro à custa de postos de trabalho
que vão ser perdidos.
Onde é que está o interesse nacional aí? Não
está! Qual é o nosso papel? Denunciar. Abrir uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Evitar que isso
aconteça. Por quê? Porque esse dinheiro que o BNDES recebe da União – que não o tem – vai ser obtido
do poupador, que vai comprar letra do Tesouro, com
aumento da dívida interna. A dívida interna vai crescer. Em crescendo, os juros que o Brasil vai pagar por
essa dívida, que vai crescer, vai ser maior, todo dia
maior. Isso vai tirar um dinheiro que nós gostaríamos
que existisse para construir alguns quilômetros mais de
estrada, mais uma hidrelétrica. E vai produzir o quê?
Na medida em que a dívida interna cresça e chegue
ao patamar de R$2 trilhões, como já está, o que vai
acontecer? Vai acontecer o que já está acontecendo:
a taxa de juros se situa entre as maiores do mundo. O
que acontece com isso? As empresas brasileiras que
não têm acesso ao BNDES vão buscar dinheiro no
mercado externo, pagando juros de 1%. Quem toma
dólar dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha,
quando internaliza esses dólares, o tomador não pega
os dólares e compra coisas com o dólar; transforma-os em real. O Banco Central, como não tem os reais,
vai buscá-los junto ao poupador, emite letras. E, para
transformar o dinheiro que o brasileiro toma, pelo fato
de não ter acesso ao BNDES, privilegiado, toma no
exterior, vai terminar agravando, fazendo crescer ainda
mais a dívida interna. Produzindo o quê? A incapacidade de o Brasil dispor de recursos para ﬁnanciamento
a média empresa, a indústria brasileira, que está perdendo a competitividade internacional.
O perﬁl da indústria brasileira, Senador Randolfe,
vem caindo mês a mês, ano a ano. Nós exportamos
carne, minério de ferro, produtos agrícolas, mas o produto industrial está entrando, vindo da China para cá.
E a indústria brasileira está se desestruturando.
A minha preocupação é uma só, é com a manutenção de uma dívida interna num padrão civilizado,
honesto, que signiﬁque o País crescer na sua economia, mas não a essa taxa de juros pecaminosa, indecente, que está levando o Brasil a matar a sua galinha
dos ovos de ouro.
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A minha iniciativa hoje – e essas colocações ﬁ-las
todas ao Ministro Tombini – é no sentido de preservar
o futuro, preservar aquilo que é patrimônio do povo
brasileiro, a manutenção de uma inﬂação contida em
padrões civilizados e modernos.
Vamos ﬁcar aqui vigilantes a cada movimento,
como o que está em curso neste momento, de uma
fusão que não interessa à economia, nem à sociedade
brasileira, trazendo aqui ao debate, para que o que não
for bom não aconteça, em benefício do povo do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, por gentileza, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Espere só um pouquinho, Senador
Ivo Cassol.
Com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria
comunicar minha ausência hoje na Ordem do Dia, na
votação nominal quando foi escolhida a Autoridade
Olímpica, Márcio Forte,.
Eu estava no Estado de Rondônia acompanhando a Presidente do Brasil, Presidente Dilma, junto com
os demais Senadores. Quero agradecer à Presidente.
Foi acionado o botão para a passagem da água
nas comportas de fundo. Com isso, agora será feita a
etapa ﬁnal da construção da Usina Santo Antônio no
rio Madeira.
Portanto, uma nova etapa se inicia para gerar
mais energia. No ﬁnal do ano começam a funcionar
as primeiras máquinas, as primeiras oito máquinas.
Também estavam presentes Marcelo Odebrecht, toda a equipe e a Presidente Dilma, que a gente
acompanhou.
A Presidente assinou também o decreto da transposição. A expectativa do povo do nosso Estado era
tão grande que esse ato foi uma alegria para nós.
Com isso o Governo do Estado de Rondônia
poderá economizar e repassar essa economia. Não
ouvimos isso no discurso hoje, mas esperamos, Senador Lindbergh, que ele repasse essa economia como
forma de correção do salário dos servidores públicos
do Estado de Rondônia e, ao mesmo tempo, como
forma de aumento.
Era essa nossa proposta, se isso tivesse acontecido no ano passado, quando estávamos à frente do
Governo do Estado de Rondônia.
Obrigado pela concessão da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Fica aqui o registro, Senador Ivo Cassol.
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Quero também pedir à nossa Presidente Dilma
que dê uma atenção especial à ponte que liga o Estado
de Rondônia ao Estado do Acre através do rio Madeira.
Parabéns pela sua luta pelo seu Estado!
Com a palavra o Senador Lindbergh Faria.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, assomo à tribuna hoje para falar sobre um
termo de ajustes que a Comissão de Meio Ambiente,
Fiscalização e Controle, presidida pelo Senador Rodrigo Rollemberg, ﬁrmou entre o Senado Federal e a
empresa Eletronuclear.
Antes, porém, eu queria falar um pouco sobre
esse debate econômico que se trava aqui hoje. Eu
não quis apartear o Senador José Agripino para não
parecer ofensivo, mas quero trazer alguns números.
Hoje o Presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini, esteve na audiência pública na Comissão de
Econômicos.
Veja bem, o primeiro argumento que quero desfazer é o seguinte: aumento da dívida. Como é que
medimos a nossa dívida? Primeiro, pela relação da
dívida com o PIB. É preciso dizer que do último ano
do Governo de Fernando Henrique Cardoso, que era
60%, caiu este ano para 39%. O nosso déﬁcit nominal
em 2010 foi de 2,6% do PIB. Todo mundo diz que um
déﬁcit nominal da ordem de 3%...
A briga da Comunidade Européia é para que os
países consigam chegar ao nível de 3%. Estamos com
2,6% de déﬁcit nominal. E vale dizer aqui que o déﬁcit
nominal no último ano do Governo Fernando Henrique
Cardoso chegou a 9,6% do PIB. Então o que é que
isso? Esse é o primeiro ponto.
Vamos discutir em cima de números. Falar da
economia. Nós temos o maior orgulho de defender os
oito anos do Governo do Presidente Lula. Foram onze
milhões de empregos com carteira assinada. No ano
passado, o crescimento foi de 7,5%; a taxa de investimento cresceu 21% – o crescimento do investimento.
Nos quatro anos do Governo do Presidente Lula, apesar
da crise de 2009, a taxa de crescimento da economia
foi de 4,5%, crescimento e investimento foi de 10%.
Então, sinceramente eu só entrei nesse debate
para dizer que foi muito importante hoje a presença do
presidente Alexandre Tombini, porque nos três primeiros meses dessa Legislatura, quando nós assumimos
aqui o nosso debate com a oposição, é que a oposição
que dizia que nós íamos ter descontrole inﬂacionário,
que tínhamos perdido a batalha contra a inﬂação. E eu
hoje, ﬁz questão de parabenizar o Presidente Tombini,
porque o caminho do Banco Central, o caminho traçado pela Presidenta Dilma de moderação, de conciliar
a luta pela estabilidade monetária e pelo crescimento
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econômico tem dado certo, haja vista os números, inclusive agora, o IPC da semana falando em deﬂação
em quatro das sete cidades que foram pesquisadas.
Mas, Sr. Presidente, o meu motivo de vir aqui hoje
é outro. Nós tivemos hoje uma iniciativa que eu considero que pode modiﬁcar os trabalhos das Comissões
desta Casa. Qual é a minha preocupação? Fui Prefeito
e V. Exª foi Governador. Qual é a minha preocupação
em alguns debates nas comissões desta Casa e nas
comissões externas também?
A gente discute muito, Sr. Presidente, Senador
Jayme Campos, há muitas teses, mas, ao ﬁnal, encaminha-se pouca coisa de concreto.
Houve o acidente na Usina de Fukushima, no Japão, Senador Aníbal e Senador Randolfe – por favor,
não usem o art. 14, porque citei os senhores. (Risos)
Falo isso para dizer que, depois do acidente no Japão, formou-se uma comissão externa para visitar as
usinas Angra 1 e Angra 2. Fomos lá numa visita que
reputo muito satisfatória, fomos aos detalhes. Qual foi
a nossa preocupação? De que, daquilo ali, não saísse
apenas um relatório que ﬁcasse para a posteridade,
nos Anais do Senado Federal. Queríamos encaminhar
alguma coisa de concreto, para ajudar na resolução
do problema. E nós conseguimos, Sr. Presidente, convencer a diretoria da Eletronuclear e assinamos um
termo de ajuste com a Eletronuclear. Concretamente,
isso pode ser um precedente que modiﬁque as ações
das nossas comissões.
O que diz esse termo de ajuste com a Eletronuclear?
Encontramos três problemas centrais lá. Qual o
problema que houve com Fukushima? Com o terremoto,
houve interrupção do fornecimento de energia elétrica. Havia os geradores a diesel, e a onda do Tsunami
os atingiu. Aquilo fez com que acabasse o sistema de
resfriamento, criando todo aquele acidente nuclear.
Aqui, em Angra 1 e Angra 2, já houve momentos
em que houve interrupção do fornecimento de energia
elétrica. Os geradores entraram em ação. Mas o que
é que se viu? Que era necessário um reforço a mais
na segurança.
Pois bem. Aqui, nesse termo de ajuste, assinado
pelo seu Diretor-Presidente Othon, a Eletronuclear se
compromete na construção de uma pequena central
hidrelétrica ou outra solução técnica equivalente, para
fornecimento de energia elétrica em situações de emergência. Ela se comprometeu e assinou com esta Casa.
Segundo problema: tínhamos a preocupação de
que poderia haver, em tese, a possibilidade de haver
algum tipo de alagamento onde estão instalados os geradores a diesel, naquelas salas onde estão instalados
os geradores a diesel. Aquilo poderia paralisar a usina.
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Também se comprometeram a “adotar as providências necessárias para prevenir eventual alagamento dos compartimentos onde estão instalados os
geradores a diesel de emergência”.
Havia um último ponto, que era para evacuação,
em caso de acidente. Sabemos que a Rio/Santos, ali
na BR-101, vivia acontecendo desmoronamentos.
Pois bem, aqui no Ponto 3, no Termo de Ajustes, ﬁca
estabelecido que a Eletronuclear vai “construir píeres
para a evacuação complementar por via marítima das
áreas de risco previstas pelo Plano de Emergência
Externo (PEE/RJ)”.
Sr. Presidente, estou muito feliz com essa iniciativa inédita, aqui no Senado Federal. Quero citar que
essa comissão teve a presença de outros Senadores:
Senador Delcídio Amaral, Senador Jorge Viana, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Lobão Filho, Senador Aloysio Nunes, Senador Crivella, Senador Cyro
Miranda, todos esses ﬁzeram parte desta Comissão.
O que eu espero disso aqui? Esse é um instrumento muito importante. Alguns podem dizer: o
que acontecerá se a Eletronuclear, por exemplo, não
cumprir o que está aqui determinado? Primeiro, esse
é um acordo público ﬁrmado entre a Eletronuclear e o
Senado Federal. É um acordo público que está sendo
divulgado.
É claro, Sr. Presidente, que nós podemos, caso
a empresa não cumpra o que está estabelecido aqui,
acionar o Ministério Público, convocar seu diretor-presidente e até instalar uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. Estou falando aqui, mas não é o caso da
Eletronuclear.
Mas começo a querer discutir mais do que esses
casos especíﬁcos da Eletronuclear. O Senador Pedro
Taques, hoje, fez uma brilhante intervenção na Comissão do Meio Ambiente. O Senador Pedro Taques
já apresentou uma PEC sobre o tema que pode mudar
muito a forma de funcionamento das comissões. E isso
nos aproxima do resolver o problema.
Imagine só, Senador Jayme Campos, V. Exª é
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. V. Exª
recebe lá os ministros, nós discutimos uma pauta com
os ministros. Mas por que não podemos ter, ao ﬁnal
de uma discussão de uma pauta, um termo de ajuste
apresentado entre aquele ministério, aquela comissão
do Senado, pactuado, discutido? É uma construção
conjunta, uma satisfação à sociedade. Isso nos aproxima do tentar resolver problemas.
Eu sei que vamos ter um debate nesta Casa sobre ciência, é um papel nosso aqui no Senado, mas
quero dizer, Sr.Presidente, que, além de legislar, entre as nossas funções, existe a de ﬁscalizar. E veja:
na função de ﬁscalização, o Tribunal de Contas, que é
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um órgão auxiliar nosso, pode assinar prazo para que
uma entidade adote providências necessárias, pode
dar um prazo. O Tribunal de Contas faz isso. Por que
nós não podemos fazer?
Além do Senador Pedro Taques, eu também apresentei um projeto de resolução, o Projeto de Resolução
nº 14, tratando desse mesmo tema.
Acho que, de fato, temos que estar mais perto das
pessoas, estar mais perto da resolução dos problemas.
Isso pode nos aproximar do mundo real, e as pessoas
querem que nós tenhamos esse papel.
Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Lindbergh, apenas para cumprimentá-lo pela
iniciativa, porque temos de fazer com que a atuação
desta Casa busque, na atuação primária do Legislativo, a ﬁscalização, que ela possa ser mais concreta,
possa se concretizar. E termo de ajustamento de conduta como este que foi ﬁrmado tem este objetivo. Se
nós analisarmos o século XX, Senador Lindbergh, o
Legislativo perdeu espaço para o Executivo. O Executivo adonou-se, assenhoreou-se de algumas funções
do Legislativo – daí medida provisória, decreto-lei. A
função de ﬁscalização por parte do Legislativo, que é
concretizada nas comissões, pode ser feita através
desse termo de ajustamento de conduta. Só quero
parabenizar V. Exª e reaﬁrmar que a PEC, a Proposta
de Emenda Constitucional nº 49, que apresentei junto
com outros Senadores, busca dar uma nova função a
essas comissões. Tenho certeza de que, sendo relatada essa PEC por V. Exª, ela terá um bom caminho,
um bom destino. Parabéns pela assinatura desse termo de ajustamento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Pedro Taques, V. Exª é nosso Professor nesta
Casa, é um dos grandes destaques. De fato, V. Exª é
um dos grandes destaques desta Legislatura. V. Exª
é nosso professor em tudo que tratamos aqui – não
é, Senador Petecão? De forma que é muito bom ter
o acolhimento, quando V. Exª diz que tem uma PEC
nesse mesmo sentido. V. Exª, que é um constitucionalista, que diz que todas as suas ações aqui têm isso
como centro da sua atuação. Então, para nós, isso dá
muita força nesse debate que queremos fazer aqui no
Senado Federal.
Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Lindbergh, primeiro quero parabenizá-lo pelas preocupações de V. Exª no que diz respeito à energia nuclear no mundo e no Brasil, preocupações que venho
acompanhando. Lembro que, no início da Legislatura,
V. Exª já externava suas preocupações com a energia,
principalmente com os cuidados, com a prevenção,

JULHO 2011

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com as providências que devem ser adotadas na hipótese de um acidente. Lamentei muito não ter ido com
a comitiva de ilustres Senadores que visitou Angra 1
e Angra 2. Quero lamentar, no dia de hoje, porque eu
estava em uma audiência pública e não participei do
ato com os dirigentes de Angra 1 e Angra 2 aqui no
Senado, para materializar as preocupações de V. Exª e
de muitos Senadores. Quero aproveitar o aparte para
dizer que conheci Angra 1 e Angra 2 e saí dali convencido da boa gestão da produção de energia nuclear
aqui no Brasil. Conheci aqueles senhores que hoje visitaram o Senado. É evidente que quero compartilhar
da preocupação que o mundo tem hoje e que V. Exª
traz aqui para o Senado, em seu discurso, chama a
atenção dos Senadores. Quero parabenizá-lo. V. Exª
falava do Professor Pedro Taques, mas quero dizer
que estou convencido de que V. Exª vai passar por
aqui e vai fazer história como um dos grandes Senadores do Rio de Janeiro aqui no Congresso Nacional.
Não tenho nenhuma dúvida disso. V. Exª tem história
e tem competência como homem público. Aproveito o
aparte para dizer que é evidente que temos que adotar todas as providências, os cuidados que a energia
nuclear exige. Agora, tenho a opinião de que, em um
país como o nosso, nós não podemos prescindir da
energia nuclear. Temos que adotar todas as providências, do ponto de vista do Estado brasileiro, principalmente para aquelas populações que vivem naquela
região. Mas nós não podemos prescindir de energia,
das várias alternativas de energia: eólica, enﬁm... Mas
a energia nuclear no Brasil, hoje, ganha uma gestão
com muita competência. Esta é a minha avaliação,
pelo que vi, pelo que ouvi e pelo que senti durante a
visita que ﬁz, há dois anos, a Angra 1 e Angra 2. Evidentemente, quero parabenizá-lo pelas preocupações,
pelo acompanhamento e pelos procedimentos que V.
Exª está propondo para o Congresso Nacional e para
esta Casa, o Senado. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço a V. Exª, bravo Senador João Pedro, um lutador, agora também na batalha do Código Florestal.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Walter Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Senador Lindbergh, eu diria que esse tema até polarizou
as atenções, inclusive no início dos trabalhos aqui no
Senado. Fizemos uma boa audiência pública, com a
presença de representantes, eu diria, de toda a estrutura nuclear brasileira. Fizemos um bom debate.
Mas acho que V. Exª pontua uma coisa fundamental.
Essa proposta, portanto, de um ajuste, de um caminho para condutas é importante por vários aspectos.
Primeiro, nós conhecemos todos os riscos da energia
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nuclear. Nós não conhecemos, ou melhor, não temos
as condições para enfrentar esses riscos quando eles
se apresentarem. Esse é o grande drama nosso. Então, aqui não se trata de discutir a possibilidade de
se afastar completamente a utilização dessa matriz
energética, mas de discutir em que condições nós
podemos continuar com esse programa. Esse é que
é o debate. Acho que, enquanto essa situação não se
consagra, não se consolida, o importante é que migremos imediatamente e aprofundemos os investimentos
nas alternativas. Nós estamos aí com um parque eólico no Brasil bombando, digamos assim, com grandes
expectativas. Na Bahia, por exemplo, até 2014, nós
vamos ter 34 parques eólicos. Então, o fundamental é
que, enquanto fazemos esse debate de qual é a matriz energética – e nós vamos precisar muito... Porque,
quando falamos, Senador Lindbergh, em crescer 4%,
adicione mais 3, porque é exatamente a necessidade
de crescimento da matriz energética. Se crescermos
4, nós vamos precisar de 7% de crescimento da matriz energética. Nós temos um problema. Até 2015 nós
temos que renovar... Só da minha Chesf lá, digamos
assim, que fornece ao Norte e Nordeste brasileiro,
ao Nordeste brasileiro principalmente, 90% do que a
Chesf fornece hoje vai estar comprometido até 2015.
Ou seja, comprometido porque tem que ser renovado.
Então, nós temos que discutir urgentemente. Agora, V.
Exª traz uma outra ponderação: discutir as questões
de defesa civil, discutir as questões de trato com o que
seria o chamado descartável lixo atômico, a renovação das nossas usinas e se efetivamente é pertinente
continuar o programa. Para fazer isso, vamos fazer o
estudo, vamos fazer o TAC, vamos acompanhar e não
satanizar a questão da energia nuclear. Mas também
não dá para ter essa coisa como uma condição sine
qua non: eu preciso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do
microfone.) – Vou concluir, Srª Presidente. Eu preciso
disso para ter geração de energia – não é verdade,
é perigoso. Então, vamos consolidar essa cultura de
defesa civil e, enquanto isso, aprofundamos o investimento nas nossas alternativas energéticas no País.
Solar, eólica e até termo. Por que não?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Walter Pinheiro e Senador João Pedro, que
falou há pouco, eu, na verdade, não entrei muito no
debate de mérito. Tenho muitas críticas, tenho uma
preocupação em relação àquela BR-101, ao treinamento das pessoas. Na hipótese de acontecer um
problema ali, eu sei que... Não entrei nem tanto no
mérito, Senador Walter Pinheiro. Eu aqui citei alguns
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pontos de um termo de ajuste com a eletronuclear, com
a operação da usina. Quero até voltar a esse tema de
Angra 1 e Angra 2, ao nosso programa nuclear. Nós
só temos 3% da nossa energia produzida pela usina
Angra 1 e Angra 2.
Mas estou, inclusive, Senador Walter Pinheiro
– queria registrar isso –, chamando a atenção, nesse
termo de ajuste, para um outro debate, que é para o
nosso funcionamento aqui no Senado Federal. Sinceramente – eu queria dizer isso –, angustia-me muito;
às vezes, a gente faz debates, debates e debates, a
distância para o mundo real, e como é que a gente
Ministros, Ministros, e parece que é impossível haver
um encaminhamento concreto, com prazos, com datas.
Sinceramente, acho que é hora de a gente pensar um Senado diferente. Aí, entro em outra discussão também: a interatividade com as redes sociais.
Como é que a gente muda um pouco isso aqui, abre
um pouco mais isso? Acho que essa discussão de
termo de ajuste... E, quando apresento um projeto de
resolução neste Senado e quando o Senador Pedro
Taques apresenta uma proposta de emenda à Constituição, é nesse sentido. Eu acho que temos algumas
questões estratégicas aqui: recuperar para o Poder
Legislativo a centralidade do papel de articulador de
demandas concretas da sociedade brasileira; resgatar
a centralidade...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Para concluir.
Resgatar a centralidade da função de ﬁscalização
e controle, atribuída ao Poder Legislativo pela Constituição Federal; dar concretude aos encaminhamentos
que resultarem do arbitramento político exercido pelos
Parlamentares; instituir mecanismos capazes de dotar
de maior eﬁcácia os resultados obtidos nas audiências
realizadas pelas comissões do Senado.
Eu só queria dizer aqui que, na verdade, o Poder
Judiciário já faz isso. A criação dos juizados especiais
cíveis e criminais, os antigos tribunais de pequenas
causas, na verdade, o que é isso? Audiência de conciliação, como se faz necessário no processo judicial.
O Ministério Público tem seus conhecidos termos de
ajustamento de conduta. O Poder Executivo tem instrumentos conciliatórios. Veja: o Cade tem um termo
de cessação de prática. Os órgãos ambientais têm
termos de compromisso...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Dois minutos para V. Exª concluir, porque há
vários oradores, Senador Lindbergh Farias.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Vou concluir, deﬁnitivamente.
Os Procons têm também os seus termos de ajustamento de conduta.
Dessa forma, agradeço a tolerância de V. Exª.
Acabei não entrando muito no mérito.
Peço desculpas aos Srs. Senadores João Pedro
e Walter Pinheiro, que falaram sobre o tema. Expus as
minhas opiniões sobre o tema energia nuclear porque
quis chamar atenção para esse instrumento que nós
criamos hoje e espero, sinceramente, que isso abra um
precedente nesta Casa, que possa virar uma prática
que nos aproxime do fazer. A nossa tarefa não é fazer,
mas nós podemos, sim, funcionar; por meio das nossas
audiências, das nossas reuniões, das nossas comissões, podemos construir acordos, podemos construir
consensos, e esses consensos se transformarem em
termos de ajuste, compromissos públicos das autoridades e deste Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente Senador Jayme
Campos.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Sérgio Petecão deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento V. Exª pelo belo pronunciamento, mostrando sua preocupação.
De fato, tem toda razão, Senador Lindbergh. As
comissões, as subcomissões, as comissões externas
têm de ter, na prática, alguma coisa de concreto. Eu
concordo.
V. Exª foi muito feliz quando disse que fez um
acordo público, e tem de prevalecer. Aﬁnal de contas,
o Senado Federal é a Casa revisora, faz parte de um
Poder, e nada mais justo que termos essa prerrogativa de fazer esses acordos Porque o Ministério Público
assina os TACs, que são os Termos de Ajustamento de
Conduta. Todavia, temos de ter a responsabilidade de
tomar as devidas providências. Agora, fatal é que as
subcomissões e as comissões têm de chegar ao ﬁm,
naturalmente, das audiências públicas e ter alguma
coisa de resultado positivo, porque, a bem da verdade,
não passam daquela velha prática de embromação.
Nós temos de dar um basta em tudo isso aí.
Concordo e parabenizo V. Exª pelo belo pronunciamento. Sobretudo, que se busquem, efetivamente,
resultados. Se não houver resultados, imagino que não
poderia existir o Senado Federal.
Parabéns, Senador Lindbergh.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Sérgio Petecão, pelo Estado do Acre.
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V. Exª tem 20 minutos pela Liderança – hoje,
não sei se é mais Líder do PMN ou se já está no PSD,
mas, de qualquer forma, acho que V. Exª ainda está no
PMN e vai falar pela Liderança do seu partido querido.
Com certeza, V. Exª o está abandonando e indo para
o PSD, mas nós temos que ainda registrar aqui como
Líder do PMN nesta Casa.
V. Exª está com a palavra por 20 minutos.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores ainda presentes na noite de
hoje, primeiramente – ouvi o Senador Ivo Cassol –, a
nossa Presidenta Dilma esteve visitando ali as instalações das hidroelétricas que estão sendo construídas
no Rio Madeira.
E eu, quando presidi a Mesa, pedi ao Senador Ivo
Cassol, que esteve tão pertinho ali de levar até aquele
trecho, onde ﬁca a travessia da balsa, que atravessa
o Rio Madeira. E nós, acreanos, sonhamos e esperamos tanto pela construção da ponte, que vai ligar o
Acre ao Brasil, ao resto do mundo. A Presidenta Dilma
hoje esteve na região e, com certeza, deve ter ouvido
a reivindicação por conta da Bancada de Rondônia.
Infelizmente, eu não fui convidado, não sei se outros
Senadores da Bancada do Acre o foram, mas era importante que a nossa Presidenta desse uma atenção
e um carinho especial, porque aquela ponte é de fundamental importância para o nosso Estado e para o
desenvolvimento da nossa região.
Outro tema que trago a esta tribuna, na noite de
hoje, é que estive, neste ﬁnal de semana, fazendo uma
visita ao Alto Acre. Estivemos em Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia. Participamos do Carnavale, que é uma
festa tradicional feita pela Prefeita de Brasileia. Quero,
na oportunidade, parabenizar a Prefeita Leila, que fez
uma festa bonita, que reuniu um grande número de
pessoas que foram se divertir. Tivemos ali também os
nossos irmãos bolivianos da fronteira, que estiveram
participando de uma festa com muita alegria. Quero
parabenizar todos os organizadores, em especial a
Prefeita Leila, pela festa bonita.
Agora, um assunto que nos preocupou e que,
mais uma vez, coloca toda a população do Acre e do
Brasil preocupada é o tratamento que as autoridades
bolivianas têm destinado ao povo brasileiro. No mês
passado, fomos pegos de surpresa, quando essa lei,
criada pelo Governo Boliviano, legalizou os carros, os
automóveis brasileiros que estão ali.
Sabemos que ali, em território boliviano, com todo
o respeito que temos por nossos irmãos bolivianos,
sabemos que a maioria dos carros que transitam ali
são retirados do Brasil de forma ilícita, são roubados.
Hoje há centenas e centenas de veículos, não só do

Quarta-feira 6

217

27087

Estado do Acre, mas também de Mato Grosso, que é
uma fronteira aberta, uma fronteira seca, como nós
chamamos.
Repudiamos aquela decisão tomada pelo Governo boliviano, porque, com certeza, causou uma insegurança muito grande, principalmente no meu Estado.
Digo isso porque tive oportunidade de conversar com
os moradores da fronteira, com as pessoas que convivem o dia a dia ali. Causou uma insegurança muito
grande essa lei aprovada pelas autoridades bolivianas
com o argumento de que isso iria gerar renda para o
povo boliviano. Não concordamos. Repudiamos.
Agora, essa semana, mais uma vez fomos pegos de surpresa. No meu Estado do Acre, temos em
torno de 700 alunos que cursam Medicina na cidade
de Cobija, no Estado de Pando, que é uma fronteira
com os Municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Para
nossa surpresa, mais uma vez, eles criaram uma lei
para que os estudantes brasileiros apresentem um
documento de domicílio em território boliviano. Ora,
a maioria dos brasileiros que estudam em Cobija são
pessoas, e alguns têm família em Brasiléia, em Epitaciolândia, em Xapuri, nos Municípios vizinhos, que
chegaram ao ponto de comprar imóvel em Brasiléia –
e tenho exemplo de pessoas que vieram de Cruzeiro
do Sul, de Rio Branco – porque vão passar ali quatro,
cinco, seis anos cursando Medicina.
Isso tem causado uma insegurança e um transtorno muito grande para aqueles jovens.
Tivemos, na Câmara Municipal de Epitaciolândia,
uma reunião convocada pelo Vereador Nonato Cruz. O
Vereador Davi nos pediu para que estivéssemos presentes à reunião. Ali tivemos a oportunidade de ouvir
o depoimento daqueles brasileiros que estão ali estudando com muita diﬁculdade. Em território boliviano,
todo dia, eles criam uma lei diferente. Criaram agora,
para os brasileiros que estão ali, um visto, como eles
chamam, um visto permanente. Já tinha acontecido
uma reunião entre os Vereadores de Epitaciolândia e
de Brasiléia e os concejales, como eles chamam, os
Vereadores, as autoridades bolivianas.
E eles tinham feito um acordo para que esse visto... Na verdade, esse já é um acordo bilateral existente
entre o Brasil e a Bolívia, para que não se cobrasse
por esse visto. Mas, como mudou a autoridade, que,
agora, está expedindo esse visto, então passou-se a
cobrar. Quer dizer, todo dia os estudantes brasileiros
se deparam com uma situação diferente.
Nós entramos em contato com o embaixador brasileiro em La Paz, o Sr. Marcel Biato, que nos atendeu
de pronto. Expusemos a ele a situação dos estudantes.
Ele nos pediu um prazo e, hoje, já nos telefonou dizendo
que tomou ciência da situação, que, no entendimento
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dele, é muito grave porque fere todos os acordos feitos
entre o Brasil e a Bolívia. Isso nos deixa preocupados e
deixa preocupadas as autoridades brasileiras também.
Agora, o Sr. Marcel Biato nos pediu um prazo
para conversar com as autoridades bolivianas. Ele
tem um entendimento de que a decisão dessa pessoa, que está lá hoje no Departamento de Pando, está
em Cobija, não é um entendimento das autoridades
bolivianas, do Presidente Evo – pelo menos esse é o
entendimento do embaixador. Mas o problema é que
nós estamos diante de uma situação que, de certa
forma, tem causado um transtorno muito grande para
aqueles estudantes, porque, para os brasileiros que
estão naquela região de fronteira, lógico, é muito melhor morar em território brasileiro do que morar em
território boliviano por conta da segurança, do dinheiro, pois é mais fácil trabalhar com o dinheiro brasileiro
na fronteira, em Brasiléia e Epitáciolândia, e também
por conta da preocupação que as famílias têm com o
tráﬁco de drogas que, nós não podemos esconder, é
muito grande em território boliviano.
Então ﬁca aqui este nosso humilde pronunciamento no sentido de pedir ao Itamaraty, às autoridades brasileiras que nos ajudem, porque nós estamos
diante de mais uma situação complicada. O Governo
boliviano tem sempre trazido problemas muito sérios
para o Governo brasileiro.
Como o embaixador disse: “Oha, acabamos de
regularizar a situação de setenta mil bolivianos que
hoje vivem em território brasileiro” Quer dizer que o
Brasil sempre está fazendo um gesto no sentido de
criar boa relação com o Governo boliviano, mas a contrapartida que nós temos é sempre o Governo boliviano criando diﬁculdades para os brasileiros que vivem
em seu território.
Então, ﬁca aqui o nosso repúdio, ﬁca aqui a nossa
indignação pelo tratamento que os nossos estudantes
estão tendo em território boliviano. O que eu quero dizer
é que nós vamos estar vigilantes, nós vamos denunciar
sempre que for preciso aqui na tribuna desta Casa,
para que nós possamos, se Deus quiser, de uma vez
por todas levar a paz àquelas pessoas que estão ali.
Conheço famílias que têm investido tudo, todas
as suas economias para que possam ter seus ﬁlhos
estudando. Sem falar nas diﬁculdades que os alunos
que estão se formando em Medicina têm para regularizar a sua situação quando vêm trabalhar no Brasil. E,
como se não bastasse, ainda temos essa perseguição
de algumas autoridades bolivianas para com nossos
irmãos que estão ali estudando para, se Deus quiser,
se formarem e ajudarem o nosso Estado.
Então, ﬁca aqui, Sr. Presidente, o meu muito
obrigado. O senhor, que conhece também a nossa
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realidade, Presidente Aníbal, que está agora presidindo a sessão, queria também aqui pedir ao senhor
que se una a nós nesta causa, junto com o Senador
Jorge Viana, com a nossa bancada federal, para que
possamos nos unir e, mais uma vez, lutar pelos interesses do povo do Acre.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Peteção,
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Sérgio Petecão.
Vale a pena reforçar que a Secretaria de Segurança Pública do Estado está muito atenta a essa
decisão do Governo boliviano em relação aos carros.
Também na Câmara Federal a Deputada Perpétua está
tendo uma atuação muito ﬁrme em relação a isso. De
modo que seu pronunciamento conta certamente com
o apoio dos demais Senadores e também da Bancada
Federal do Acre.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Por favor, Senador Jayme.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria apenas
fazer um adendo às palavras do Senador Petecão,
quando se referiu à legalização dos carros roubados
do Brasil. Eu queria aparteá-lo, todavia não foi possível, pois eu estava presidindo a sessão.
Queria apenas dar um dado ao Senador Petecão: após o posicionamento do Governo boliviano em
relação à legalização dos carros no país vizinho, em
Mato Grosso o aumento do número de carros roubados
nesses últimos dias é de cerca de 40%. Um absurdo!
Algo tem que ser feito! 40%, comprovadamente, após
o anúncio, e parece que virou verdadeira indústria roubarem carros em Mato Grosso e atravessá-los para o
lado da Bolívia.
Então, algo tem que ser feito, Presidente Aníbal. Eu acho que o pronunciamento de S. Exª é muito
pertinente.
Hoje de manhã nós instalamos a Comissão Interna de Segurança Pública para percorrermos o Brasil,
capitaneada e presidida pelo Senador Eduardo Braga – estou como vice-presidente dessa comissão, o
Senador Pedro Taques como relator –, para buscarmos uma solução. Hoje virou um caso grave. Particularmente, em Mato Grosso, V. Exª conhece, temos
700 quilômetros de fronteira seca e 250 quilômetros
de fronteira alagada. Então, o Governo brasileiro tem
que interferir rapidamente. Caso contrário... Nós não
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temos nas nossas fronteiras, Senador Aníbal, condições de fazer patrulhamento, policiamento ostensivo,
preventivo e até repressivo, diante da dimensão destes
700 quilômetros.
V. Exª é pertinente em seu discurso, quero cumprimentá-lo. Com certeza, o Governo brasileiro terá
que tomar alguma providência. Caso contrário, o próprio Estado do Acre, o Estado de Mato Grosso e outros Estados que fazem divisa, o próprio Mato Grosso
do Sul, Rondônia, não terão capacidade nenhuma de
tomar as providências e, acima de tudo, realmente
fazer um trabalho repressivo, porque preventivo creio
que é ineﬁciente; tem que ser um trabalho repressivo.
Vou dar um dado para V. Exª: aumentou 40% nesses
últimos dias.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jayme Campos. Seu aparte
será também incorporado.
Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro, digno
representante do PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com muita honra,
eu poderia ceder meu espaço ao Senador Randolfe,
mas como ele já estava aqui há mais tempo e já falou
no dia de hoje, o Senador Randolfe vai participar aqui
comigo deste momento em que eu quero, Senador
Randolfe e Senador Aníbal, fazer aqui três breves registros do dia de hoje, muito importante.
O primeiro deles, para o qual quero chamar a atenção, é a luta histórica que se iniciou aqui, no Congresso Nacional, por volta de 1997, quando nós iniciamos
toda uma jornada pela regulamentação da proﬁssão de
agentes comunitários de saúde e agentes de combate
às endemias. Uma luta das mais bonitas! Creio que
todos os Senadores, Deputados e todas as pessoas
que estão nos ouvindo conhecem essas bravas e esses bravos trabalhadores da saúde pelo Brasil afora.
Os agentes comunitários de saúde hoje no Brasil
somam quase 300 mil trabalhadores, uma presença
cotidiana, eu diria num esforço enorme para visitar
cada casa, mas fazem isso com entrega, com amor,
com dedicação, com empenho, com qualidade. Esse
é um trabalho que nasceu, inclusive, do voluntariado.
Quem não conheceu as grandes investidas de
Dona Zilda Arns, ﬁgura das mais expressivas de nosso País, quando esse trabalho era patrocinado pela
Pastoral da Criança? Dona Zilda perdeu sua vida fazendo trabalho social no Haiti, quando aquele país foi
atingido por um terremoto.
Portanto, esse trabalho resultou nessa estrutura
de quase 300 mil trabalhadores e trabalhadoras pelo
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País afora. Associados aos agentes comunitários de
saúde, nós conseguimos envolver os agentes de combate às endemias. Portanto, uma população importante
de servidores que viviam à margem ou sem contrato,
ou às vezes submetidos a uma lógica perversa adotada por gestores pelo País afora, que, às vezes, sequer
pagavam o salário a esses trabalhadores.
Ganhamos uma batalha das mais importantes.
Hoje essas duas proﬁssões, meu caro Senador Anibal,
constam da Constituição brasileira. Aprovamos uma
emenda constitucional criando essa proﬁssão, estabelecendo, de uma vez por todas, uma linha de respeito
a esses trabalhadores e a essas trabalhadoras.
Depois disso, ﬁxamos outros desaﬁos. Entre esses desaﬁos, o mais importante hoje é o desaﬁo não
só do reconhecimento, mas o do piso salarial. Hoje
em Brasília, diversos agentes comunitários de saúde
do País inteiro se mobilizaram, já que o projeto está
na Câmara dos Deputados, ali nas dependências da
Câmara, solicitando a aprovação do piso nacional dos
agentes de saúde.
Esta é uma batalha que também nós vamos ter
que empreender, ajudar a partir daqui do Senado, meu
caro Randolfe: a criação do fundo, a possibilidade de
vincular, principalmente, essa questão à Emenda nº 29.
Nas ações de saúde, essa é uma ação das mais
importantes no processo preventivo, no acompanhamento cotidiano. Eu tenho insistido – e disse isso na
semana passada, na Comissão de Infraestrutura do
Senado e na Comissão de Assuntos Econômicos,
quando dialogávamos com representantes do IBGE
– e quero insistir de novo aqui da tribuna: os agentes
comunitários e os agentes de combate às endemias
têm muito mais condição de apresentar um dado ﬁdedigno de censo do que qualquer outro proﬁssional
deste País porque eles visitam casas todos os dias,
eles passam ali.
Então, essa informação precisa ser mais bem
utilizada, a informação para consubstanciar a ação de
saneamento, a informação para cada vez mais subsidiar o próprio nível de atendimento na rede hospitalar,
a constituição de postos de saúde mais próximos, o
programa de saúde à família do qual os agentes fazem parte.
Portanto, essa gente não só é merecedora de
um tratamento muito melhor do que tem hoje, como
essa gente conquistou, ao longo dos anos, na luta, o
reconhecimento dessa proﬁssão.
Por isso, creio que esse debate que iniciamos
com o Governo Federal para consagrarmos esse piso
nacional é importante, admitindo que tem que ser
na tripartite: Ministério – ou seja, a União –, Estados
e Municípios, mas principalmente entendendo que
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esse repasse que a União faz hoje para o programa
de agentes comunitários, o repasse que a União faz
para todas as campanhas de combate à dengue, de
combate a qualquer forma de endemias, é importante
que isso possa ser de forma centralizada, discutida,
consagrada na lei, ﬁxando um piso salarial para esse
agente, não importa onde ele esteja. Do Oiapoque ao
Chuí, em qualquer região deste Pais, é fundamental
que essa gente tenha essa consagração, o que seria
uma espécie de etapa quase que ﬁnal, já que nós batalhamos o reconhecimento da proﬁssão, inscrevemos
a proﬁssão na Constituição, trabalhamos a questão
da carga horária, a capacitação, as formas de contratações, as formas, inclusive, de ingresso. Agora é
importante consagrar...
Aliás, associamos a isso os direitos trabalhistas
e direitos previdenciários. Agora, é dar um piso salarial
decente para esses agentes comunitários.
Por isso, quero fazer o registro dessa luta importante aqui no dia de hoje, nas dependências do Congresso Nacional.
Mas, Sr. Presidente, quero também, no dia de
hoje, mais uma vez, fazer outro registro fundamental
para as nossas lutas, para a democracia e para a consolidação da nossa história em nosso País. No dia de
hoje, a Senadora Lídice, eu e o Senador João Durval,
os três Senadores da Bahia, realizamos aqui, neste
plenário, uma sessão de homenagem ao nosso 02 de
julho de 1823.
A Bahia se prepara para o ano de 23, o ano do
seu bicentenário da independência. E a batalha do 02
de Julho foi que consagrou, que completou toda a história da independência do Brasil. A Batalha de 02 de
Julho, que, a cada 02 de julho, vamos comemorando
pelas ruas da Bahia com alegria, com protestos, com
a apresentação daquilo que de mais bonito a Bahia
tem, da sua cultura, do seu povo.
O 02 de julho, que é extremamente importante
para que tenhamos a oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, para que tenhamos o poder de trabalhar cada
vez mais o palco da expressão da luta de um povo;
para que tenhamos a oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, de também apresentar, nessa caminhada da
independência do 02 de julho, todo um processo de
reivindicação e da história do nosso povo, principalmente o povo baiano.
A sessão de hoje teve como característica não
só lembrar esse dia, mas escrever na história do Brasil, de uma vez por todas, a batalha do 02 de Julho, os
nossos heróis, para termos oportunidade de fazer isso
de maneira que possamos contar a nossa história não
só para os baianos, mas para que ela também possa
ser contada a todo o povo brasileiro.
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A história do 02 de julho, a história do 25 de junho, a batalha em Cachoeira. Não é um pleito para que
tenhamos isso como feriado nacional. Não é isso. Mas
para que isso entre verdadeiramente no calendário da
história do Brasil. E nesse calendário também possamos incluir, na galeria de heróis do Brasil, aqueles que
empreenderam a grande batalha, a batalha do 02 de
julho, a batalha do 25 de junho, a batalha pela independência do Brasil, com o reforço dessas lutas históricas na Bahia, a Bahia de todos nós, e não a Bahia de
alguns, nem mais a Bahia da província, nem a Bahia
do domínio dos coronéis.
Esse é o segundo registro que eu gostaria de
fazer, Sr. Presidente, nessa noite de hoje. E quero
encerrar o meu pronunciamento trazendo uma outra
conquista importante.
Na semana passada, o Governo lançou o Plano
Nacional de Banda Larga. O Governo Federal deu a
partida para a tão aguardada universalização de acesso à Internet em alta velocidade pelos usuários brasileiros. Nos próximos dias, as quatro operadoras de
telefonia no Brasil darão início à comercialização das
conexões à velocidade de um mega por segundo, com
um preço variando de 29 a 35 reais, a ser praticado
de acordo com a aplicação ou isenção do ICMS nos
Estados onde esse serviço for oferecido.
À primeira vista, o Governo e a iniciativa privada
estão fazendo, cada um, a sua parte, mas é importante
e é fundamental que registremos isso para que esse
novo serviço chegue à população de menor poder
aquisitivo, que ele possa chegar aos rincões do nosso
País. Que essa relação de hoje, onde somente estão
conectados em banda larga aqueles que vivem nos
centros das grandes cidades... E, de certa forma, nós
ainda convivemos com uma verdadeira exclusão: em
tempos em que nós falamos dessa revolução digital,
milhares e milhares de brasileiros ainda sequer podem
adentrar esse importante mundo da comunicação. O
questionamento que ora faço em relação a isso se dá
porque hoje as operadoras de telecomunicações, que
se comprometeram a entregar ao consumidor o mínimo de 10% da velocidade contratada, não o fazem. É
lamentável.
E aí eu quero, mais uma vez, reforçar que a queda
da qualidade dos serviços prestados pelas operadoras
ainda se estabelece nos dias de hoje. Creio, Sr. Presidente, que isso tenha decorrido exatamente de uma
queda de investimento. E aposto... Ao mesmo tempo,
tenho uma grande expectativa de que, com esse lançamento do novo programa, o Programa Nacional de
Banda Larga, nós possamos superar esse problemas
– cobertura, capilaridade, oferta em alta velocidade e
qualidade da oferta dos serviços – fazendo com que o
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cidadão não se depare com esse instrumento, fazendo
uma verdadeira guerra, num esforço para tentar alcançar as informações, baixar um arquivo ou operar na
rede, na Internet.
O setor de telecomunicações no Brasil tem a particularidade de crescer às vezes sem investir.
Então, é importante que agora, nesta nova parceria de Governo e iniciativa privada, esses investimentos sejam feitos e que, de maneira muito ﬁrme,
nós tenhamos a possibilidade, de uma vez por todas,
de anunciar, em breve tempo, uma verdadeira cobertura em todo o País.
Nesta semana, recebi uma notícia de uma das
frentes que tive a oportunidade de acompanhar desde
2006, quando da discussão da chamada eliminação das
fronteiras por parte da Comunidade Europeia. Estive lá,
inclusive representando o Brasil, no debate sobre as
novas regras. Em 2007, todos os países da Comunidade
Europeia discutiam o ﬁm do roaming, ou seja, aquele
deslocamento que o usuário paga quando ele sai da
sua cidade de origem ou sai da área de atendimento
pela central onde ele está cadastrado. A Comunidade Europeia anunciou, nesta semana, que, até 2015,
a tendência é zerar toda e qualquer possibilidade de
cobrança de taxa de roaming. Precisamos construir e
consolidar isso de uma vez por todas aqui, no Brasil,
e na América Latina, meu caro Randolfe. Precisamos
estabelecer isso para o Mercosul, estabelecer isso na
relação com os nossos vizinhos, como ﬁzemos na TV
digital, quando procuramos Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, Chile, para que nós utilizássemos o mesmo padrão de TV digital, ganhando escala,
reduzindo preço e tendo a possibilidade de acessar os
serviços. Por isso, é fundamental que medidas como
essas possam ser adotadas para chegarmos, de uma
vez por todas, a todos os rincões deste País.
Também na sexta-feira próxima passada, dia 1º,
ﬁquei feliz, comemorando, pelo anúncio por parte do
Governo da licitação da faixa de frequência de 450
MHz. Fiz, desta tribuna, a cobrança ao Governo para
que tomasse essa atitude. Em vez de transferir automaticamente para as operadoras a utilização dessa
faixa de freqüência – que visa atender toda a zona
rural deste País –, eu defendi, meu caro Ivo Cassol,
que, nesse processo, fosse aberta licitação para que
nós tivéssemos competitividade. Por que entregá-la
automaticamente aos atuais operadores? Se eles
quiserem participar, que disputem com outras operadoras. Não tem nenhum problema, não há nenhuma
proibição. Mas é importante que abramos um processo
licitatório, não com objetivo de auferir ganhos na venda da frequência, mas com o objetivo de ganhar mais
e mais operadores na área de comunicação, Internet,
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telefonia, serviços de banda larga, para que nós possamos, de uma vez por todas, falar verdadeiramente
da inclusão digital neste nosso Brasil. Portanto, foi com
muita alegria que tive oportunidade de bater os olhos
no Diário Oﬁcial de sexta-feira e ver ali uma proposta
que lancei a partir da Comissão de Ciência e Tecnologia e do plenário desta Casa.
Na quarta-feira da semana que vem, nós faremos
audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater esse assunto. Faremos a audiência
exatamente com o intuito de mapear, através da participação da Anatel e do Ministério das Comunicações,
quais são os lugares a que nós precisamos levar essa
cobertura. Para quem está acostumado com a história
de celular e com a conversa de uso de torres, a faixa de freqüência de 450 MHz permite que uma torre
utilizada - ou uma célula, já que estamos falando em
celular - tenha uma raio muito maior e, consequentemente, uma utilização muito menor de infraestrutura
para um atendimento em larga escala. É importante
fazermos isso para que nosso povo, onde quer que ele
esteja vivendo, possa ter acesso a isto, disponibilizado
hoje somente em grandes centros: o acesso ao mundo
da Internet, o acesso à voz, a possibilidade da chegada da TV digital, enﬁm, uma série de questões que
eu acho que completam, de uma vez por todas, essa
nossa grande batalha pela universalização.
E ainda, Sr. Presidente, ﬁco feliz, porque esta
Casa aprovou, na quinta-feira próxima passada, a urgência para apreciarmos aqui o Projeto de Lei nº 116,
projeto esse para o qual tive oportunidade de contribuir
na sua origem. Sou autor, em conjunto com o Deputado Paulo Teixeira, do Projeto de Lei nº 332, da Câmara
dos Deputados, que é parte da base desse resultado
que hoje chamamos de Projeto de Lei nº 116, o projeto de TV a cabo, de TV por assinatura, do audiovisual
brasileiro, um novo projeto, que vai mexer nessa estrutura de serviços de TV por assinatura, que vai permitir
a produção do nosso audiovisual, que vai enxergar as
camadas de produção cultural onde elas estão. Hoje,
na manhã, aqui, quando fazíamos audiência pública
em homenagem ao 2 de Julho, falei isso com o meu
companheiro João Jorge, do Olodum, e com o companheiro Vovô, do Ilê Aiyê. Mesmo com a importante
contribuição desses grupos culturais na Bahia, com uma
imensa capacidade de produção, essa produção não
chega à tela da TV neste País, não tem onde trafegar,
não tem como se espalhar. Há um processo cada vez
mais concentrado de utilização da produção cultural.
Portanto, o Projeto de Lei nº 116, que teremos
oportunidade de apreciar, espero eu, até a semana
que vem - se possível, talvez amanhã à tarde, depois
da votação da medida provisória que trata das obras
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da Copa -, será também mais uma contribuição para
ampliarmos as ferramentas e os canais dessa inclusão
digital a que tanto nos referimos aqui, no dia de hoje.
Um aparte ao Senador Aníbal - em seguida, Sr.
Presidente, vou concluir.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Walter, na realidade, sou um apaixonado pela tese do
Plano Nacional de Banda Larga, justamente porque é
a inclusão digital acontecendo nos lugares mais distantes do Brasil. Isso dá um toque de igualdade no
meio dessa juventude e uma possibilidade de acesso
ao conhecimento, com as possibilidades educacionais
e culturais aumentando imensamente. Agora, tão logo
foi lançado o programa, também começaram a surgir
algumas críticas e acredito que, por toda a sua vivência
na área de tecnologia, talvez V. Exª já tenha possibilidade de apresentar muitas das respostas. Por exemplo, está na Internet a crítica de que o Plano Nacional
de Banda Larga tem mais a preocupação de favorecer
as teles que propriamente fazer a inclusão digital. E
uma segunda crítica é a de que a limitação vai fazer
com que as pessoas, ao utilizarem o expediente do
download, tenham que pagar taxas extras, porque
isso vai redundar em uma utilização acima do limite
estabelecido no contrato. Dessa maneira, vamos ter
que esmiuçar um pouco essa situação, enaltecendo,
é claro, a preocupação da Presidenta Dilma, do Ministro Paulo Bernardo e também do nosso Ministro de
Ciência e Tecnologia, Mercadante, porque estão todos
imbuídos no sentido de garantir banda larga, acesso
com velocidade, a um maior número possível de brasileiros. Vamos ter que estar bem atentos no sentido de
garantir que realmente essa seja a intenção do plano
e que isso aconteça dessa forma.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado, Senador Anibal.
Sr. Presidente, é exatamente aquilo a que me
referi aqui antes. Precisamos garantir a chegada da
infraestrutura a todos os lugares, a chegada com a velocidade mínima de 1 Mega e as condições de preço,
apontando claramente a necessidade de que tenhamos, no máximo, R$35,00, para permitir exatamente
que a população tenha acesso.
Aí, caberá exatamente ao ministério ou à Anatel
um processo permanente de cobranças a empresas,
para que esses encargos sejam cumpridos não como
encargos, mas como prestação de serviço com qualidade e, ao mesmo tempo, com velocidade. Acho que
esse é o desaﬁo que nós temos pela frente.
Acho que foi muito bem conduzido pelo Ministro
Paulo Bernardo um acordo com as operadoras, para
que elas pudessem fazer esses investimentos e prestar
serviços, obedecendo, digamos assim, ao que traçou
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a Presidenta da República como meta, para que, até
2014, tenhamos oportunidade de fazer uma grande
cobertura no País, levando serviço de banda larga a
todo e qualquer cidadão brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol.Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador.
Agora, com a palavra, pelo PSOL, o Senador
mais jovem desta Casa, o Senador Randolfe Rodrigues, pelo Estado do Amapá e pelo Brasil.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Senador Ivo Cassol, pelo carinho.
Eu queria cumprimentar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, todos que nos ouvem pela
Rádio Senado e que nos assistem pela TV Senado.
Eu iria apartear o Senador Walter Pinheiro, mas
deixei para o início deste pronunciamento, aproveitando
o debate sobre a banda larga, uma notícia importante
para todos que nos assistem pela TV e que nos ouvem
pela Rádio Senado no Amapá. Recebi, ainda hoje à
tarde, um telefonema do Presidente da Telebrás, o Sr.
Caio Bonilha, nos informando que o Ministro das Comunicações autorizou, na tarde de hoje, os estudos
para a implantação do cabo de ﬁbra ótica em Oiapoque até Calçoene, o que possibilitará a nossa ligação
com a Guiana Francesa através de cabo de ﬁbra ótica
e possibilitará, complementarmente, que viabilizemos,
ﬁnalmente, Internet banda larga no Estado do Amapá.
Essa é uma medida acertadíssima por parte do Presidente da Telebrás e que vai no sentido do que considero fundamental e do que foi dito ainda há pouco, Sr.
Presidente, pelo Senador Walter Pinheiro: garantirmos
a Internet como um direito fundamental básico de todos, como um direito à informação, como um direito
humano de terceira geração que deve ser assegurado
a todos de todos os cantos deste País.
Mas, Presidente, na verdade, eu ia utilizar a tribuna, na noite de hoje, para falar sobre a situação da
companhia de eletricidade do meu Estado. Mas eu não
posso utilizar a tribuna, pela primeira vez após a perda do nosso querido Itamar, sem fazer aqui a minha
homenagem a Itamar.
Eu disse, no sábado, quando recebi a notícia...
Tentei inclusive me deslocar para o velório de Itamar,
mas, em virtude das condições climáticas, meteoro-
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lógicas do Amapá, não foi possível decolar a tempo e
acompanhar a aeronave da FAB que deslocou os Senadores até lá. Eu queria ter estado no velório, mas
as minhas orações estão com Itamar e estiveram com
ele neste ﬁnal de semana.
Quero aqui fazer um agradecimento ao povo de
Minas pela possibilidade e pelo direito que deu a todos
nós, deste plenário, de termos convivido com o Senador
Itamar, de termos aprendido com o Senador Itamar,
com alguém com a história que tem Itamar Franco,
uma história pautada no MDB, na resistência à ditadura. Uma história pautada e construída pela serenidade
no momento difícil de uma das mais dramáticas crises
políticas do Brasil, que foi a de 1992, que resultou na
ascensão do Presidente Itamar à Presidência da República; do Itamar, Governador de Minas; do Itamar,
que conviveu esses dias conosco e que, quando nos
reportávamos a ele e dizíamos “Presidente!”, ele nos
respondia: “Presidente, não, me chame de Itamar”.
Essa, talvez, seja a principal marca e referência de
Itamar para todos nós.
Então, eu não poderia deixar de utilizar a tribuna para prestar essa homenagem e dizer que o Brasil
vai sentir muita falta do ímpeto de Itamar. A oposição
e o Senado vão sentir muita falta da energia de Itamar aqui em cobrar o Regimento Interno. E eu diria,
Presidente, que a melhor homenagem que nós podemos fazer aqui a Itamar é o quanto antes mudarmos
esse rito absurdo das medidas provisórias, que não
cumprem o sentido que o constituinte queria em 1988
quando colocou esse instituto no nosso ordenamento
constitucional, e que foi denunciado aqui por Itamar.
Mais do que palavras em homenagem a Itamar,
a melhor e maior homenagem que temos que fazer
é cumprir com a mudança do rito das medidas provisórias, de que, no tempo em que ele esteve aqui no
plenário conosco, tanto reclamou.
Mas, Presidente, feita essa homenagem ao nosso
querido Itamar Franco, e procurando utilizar – já que
prometi ao senhor falar nos vinte minutos – os onze
minutos que me restam, queria aqui trazer a situação
da companhia de eletricidade do meu Estado, e trazer
essa preocupação para dialogar com o Governo da
União sobre a situação da companhia de eletricidade
do meu Estado.
O Amapá enfrenta um desaﬁador problema que
se arrasta há mais de uma década. É o problema da
grave crise econômica e ﬁnanceira da principal empresa estatal do Estado, que é a empresa distribuidora de energia elétrica, a Companhia de Eletricidade
do Amapá.
O suprimento de energia elétrica ﬁrme e de qualidade sempre foi um entrave para o Amapá. Nós já
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chegamos a enfrentar, no início da década de 90,
sérios problemas de racionamento. Isso, então, é um
passado não muito distante. É um problema dos anos
90. O nosso Estado é um dos poucos cantos do País
que ainda padece de um sistema elétrico isolado, desconectado do restante do País. Esta situação faz com
que aproximadamente 70% da geração de energia
elétrica no Amapá seja proveniente de fonte térmica.
E nós sabemos que a energia proveniente de fonte
térmica, em especial do óleo diesel, ocasiona indesejáveis impactos econômicos e ambientais.
Isso ocorre paradoxalmente a termos no Amapá
um enorme potencial hidrelétrico. A bacia hidrográﬁca do Amapá é uma bacia hidrográﬁca autônoma em
relação ao conjunto da região Amazônica. Temos rios
caudalosos e de cachoeiras, como o Amapari, o Araguari e uma bacia hidrográﬁca autônoma, que é uma
das mais representativas dentro do conjunto da bacia
hidrográﬁca amazônica.
Estamos, nessa década que vem, do século XXI,
às vésperas de rompermos com esse isolamento. Estamos às vésperas de interligar o Amapá com o Sistema Interligado Nacional, via Linha de Transmissão
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. O Linhão de Tucuruí
está sendo construído com previsão de conclusão para
2013. Ainda como parte dessa obra, temos, neste momento, a construção da hidrelétrica de Ferreira Gomes,
da hidrelétrica do Caldeirão, de uma hidrelétrica no
Oiapoque, a hidrelétrica de Salto Cafesoca, e de uma
hidrelétrica no rio Jari, a hidrelétrica de Santo Antônio.
Com a produção de mais de 200 megas, vamos saltar
da condição de um Estado carente em energia elétrica
para um Estado exportador de energia elétrica.
O problema, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que nós padecemos do risco de nos tornarmos
um gigante com pés de barro, porque, embora nós
possamos dar um salto para sermos um exportador
de energia elétrica, nós poderemos não ter energia
elétrica para distribuirmos ao nosso povo. Isso devido à situação a que foi levada a nossa Companhia de
Eletricidade do Amapá, por sucessivas gestões temerárias, ao longo dos últimos anos.
Alguns dados podem ilustrar esse quadro da
nossa distribuidora de energia elétrica, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá, a primeira companhia de distribuição de energia elétrica da Amazônia,
criada pelo Governador Janary Nunes, em 1957. Por
exemplo, a dívida da empresa é da ordem de R$1,5
bilhões. Aproximadamente dois terços dessa dívida
são com a Eletronorte, a principal geradora de energia
elétrica, à qual a CEA deixou de pagar pelo fornecimento de energia elétrica, desde o ano de 2006, e só
retornou a honrar esses pagamentos há poucos me-
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ses. Além da dívida, os índices de inadimplência para
com a empresa são altíssimos e o poder público vem
acumulando o ônus de ser um dos mal pagadores pela
energia consumida.
Essas diﬁculdades da empresa não param por aí.
Até bem pouco tempo, a CEA era proibida de participar de leilões de oferta de energia elétrica por conta
de sua situação de insolvência. Isso gerou a constrangedora situação de não podermos ter participado do
último leilão para compra de energia elétrica da Usina
Hidrelétrica de Ferreira Gomes, uma usina hidrelétrica
que já está em construção e que representará um aumento substancial do fornecimento de energia elétrica
no Estado do Amapá.
E veja que nesse leilão o preço do megawatt de
energia elétrica foi arrematado por menos de R$70,00,
uma das menores tarifas de venda de megawatt de
energia elétrica do País.
Em virtude dessa inadimplência que aqui citei,
a tarifa da CEA está congelada desde 2003, ao preço
de vinte centavos o kilowatt, e isso acarreta uma outra consequência danosa para a empresa. Em virtude de o preço estar congelado, da impossibilidade de
a empresa reajustar sua tarifa de energia elétrica, a
empresa também, ao passo e ao tempo, começa a se
tornar inviável porque não padece, não tem recursos
para investimentos.
Diante desses graves problemas, a Agência Nacional de Energia Elétrica iniciou um processo disciplinar contra a CEA em 2005, que culminou com a
solicitação da pena de caducidade da concessão da
empresa. Este seria o pior dos males que poderiam
ocorrer para a nossa Companhia de Eletricidade do
Amapá e para o povo do Amapá.
Veja que esse processo de caducidade é hoje o
único processo de caducidade de uma empresa distribuidora de energia elétrica em andamento no setor
elétrico nacional.
O que nós gostaríamos, Presidente, de resgatar
desta tribuna é que hoje é necessário levarmos a cabo
um mutirão para buscar uma solução para a situação
da nossa Companhia de Eletricidade do Amapá. E eu
quero aqui destacar o esforço que tem sido feito pela
atual administração no sentido de recuperar a empresa: o retorno nos pagamentos de fornecimento de
energia elétrica à Eletronorte e à Soenergy, a extinção
de aproximadamente algumas centenas de cargos de
conﬁança que existiam na empresa e que inchavam
a folha de pagamento e a redução da inadimplência.
Essas medidas foram acertadas, mas só isso não é
suﬁciente tão dramática é a situação da nossa Companhia de Eletricidade do Amapá.
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Hoje, a CEA compõe um grupo de trabalho, em
conjunto com o Ministério de Minas e Energia, Secretaria do Tesouro Nacional e o Governo do Amapá,
para construir alternativas para o futuro da companhia.
A solução deﬁnitiva deve sair desse esforço conjunto.
E eu quero aqui, Presidente, solicitar... Há bem
pouco tempo, eu utilizei, Senador Anibal, a tribuna do
Senado, junto com V. Exª, para defender uma causa
justa e nobre: a revisão das notas reversais de Itaipu,
um ato de justiça para com os nossos irmãos paraguaios, um ato de justiça em virtude do que o Brasil
fez com aquela nação no século XIX e em virtude,
também, do próprio Acordo de Itaipu, em 1983, que
foi danoso para aquele país.
Eu defendi aqui da tribuna essa posição. Ora, se
eu defendi essa posição em relação a um país amigo
e irmão nosso, eu quero aqui reivindicar a mesma generosidade do Governo da União para com um ente
federado. E eu não quero aqui pedir anistia da dívida
da Companhia de Eletricidade do Amapá. Não. Mas
eu não quero, também, que seja admitida a possibilidade da caducidade da concessão da companhia de
eletricidade, porque isso representará um dano para
o povo do meu Estado, signiﬁcará que vamos perder a
condição de ter uma empresa pública e que a concessão de distribuição de energia elétrica do nosso Estado
vai ser entregue a uma empresa privada, no momento
em que o Amapá se torna uma potência nacional de
geração de energia elétrica. Vai ser nesse momento
que a concessão será entregue a uma empresa privada, sacriﬁcando, com altas tarifas de energia elétrica, o povo amapaense. É possível e necessária uma
solução mediada, e creio na solução apontada pela
União é a solução da federalização.
Quero insistir nesta alternativa por parte do Governo da União. Vamos para a federalização que seja
dialogada com o governo estadual, que seja uma federalização dialogada, compreendendo o esforço atual
da companhia de eletricidade do Amapá, do povo amapaense, da administração amapaense em recuperá-la;
e que seja uma federalização que não comprometa
especialmente a capacidade de investimento do Estado do Amapá em educação, saúde e infraestrutura.
Um Estado tão carente de recursos para investimentos
não pode, em função de gestões temerárias anteriores, ter sacriﬁcada a sua capacidade de investimento
com o comprometimento de parte do seu FPE para o
pagamento da sua dívida.
Sr. Presidente, cumprindo o compromisso com V.
Exª e já concluindo o meu tempo, é este o apelo que
faço aqui ao Governo da União, para que tratemos a
situação da companhia de eletricidade do Estado do
Amapá da mesma forma e com a mesma compreen-
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são com que tratamos aqui, neste plenário, a situação
do Paraguai, as notas reversais de Itaipu.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Peço por gentileza que o Senador Randolfe Rodrigues presida os trabalhos para que eu possa usar
da palavra. Depois, meu amigo e vizinho, o Senador
Anibal Diniz, do Acre, em ordem cronológica, também
vai usar da palavra.
Então, passo a Presidência dos trabalhos para o
Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Com a palavra, o nobre Senador Ivo Cassol,
ilustre representante do povo de Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente. Quero cumprimentar as nobres colegas
Senadoras e Senadores, deixar nosso abraço para a
população que nos acompanha pela TV Senado, pela
Rádio Senado, especialmente a população do nosso
Estado de Rondônia.
Quero agradecer o carinho que a população de
Rondônia demonstrou hoje, quando recepcionou a
Presidente Dilma Rousseff em nosso Estado, quando
a nossa Presidente acionou o botão, abrindo as comportas de fundo para desviar as águas do leito natural
do rio Madeira para as obras civis que estão sendo feitas para a geração de energia em nosso Estado. Foi
uma alegria, uma satisfação.
Em meu nome, em nome de toda a Bancada do
Estado de Rondônia, em nome dos nossos Deputados
Estaduais, agradeço às autoridades que nos receberam.
A partir de novembro a primeira turbina começa a
gerar energia elétrica para abastecer o nosso Estado.
Muita gente estava preocupada, querendo saber
para onde ia a energia – observava o nobre Senador
falando do Amapá – das oito primeiras turbinas do
Consórcio Santo Antônio, que vão começar a gerar
energia em nosso Estado.
Quando eu ainda era Governador, juntamente
com os diretores do Consórcio, representado pelo Sr.
Bonifácio, o Estado de Rondônia autorizou a construção de uma linha para transportar essa energia, uma
vez que o sistema de interligação nacional de Rondônia a São Paulo nem sequer começara. Com isso, em
breve teremos energia gerada pela turbina do Madeira.
Ao mesmo tempo, também foi com alegria que
recebemos nossa Presidente, acompanhamos a comitiva presidencial, juntamente com nossos Deputados
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Federais, com Senadores e presenciamos a assinatura
do decreto da transposição dos servidores.
Quero fazer uma breve retrospectiva do começo
de tudo isso. Começou lá atrás com um projeto nesta
Casa. Esse projeto era tímido, apresentado por quem
representava o Estado no meu lugar. Começou beneﬁciando mil e poucos servidores do Estado de Rondônia.
Posteriormente, o Deputado Federal Nilton Capixaba
comprou a briga e apresentou, na Câmara dos Deputados, um projeto beneﬁciando todos os servidores até
1987 e muitos também tendo como complementação
dessa legislação até 91. Em relação a um ponto eu já
posso prevenir os servidores: até 87 está garantido,
mas até 91 vai depender de uma briga jurídica, uma
vez que a Constituição é de 88.
Para que isso acontecesse e fosse aprovado na
Câmara dos Deputados e nesta Casa, no momento em
que eu conduzia os trabalhos do Estado de Rondônia,
fui acionado pelos sindicalistas de várias categorias
para que intercedesse, ajudasse para que esta Casa
pudesse aprovar esse projeto, essa PEC, essa emenda constitucional e fosse beneﬁciado igual ao Estado
do Amapá, como tantos outros estados.
Naquele momento, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Governador Ivo Cassol, que eu era na
época, juntamente com o Presidente da Assembléia,
Neodi e seus pares, Deputados Estaduais, contratamos vários ônibus, colocamos os servidores dentro dos
ônibus e viemos juntos, em caravana, para Brasília.
E cada um dos nossos servidores públicos, independente de Estado desta Federação, foi visitar os seus
representantes políticos do Amapá, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina,
de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de
Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e de
tantos outros Estados. Foi uma mobilização, foi um trabalho de todos, e conseguimos aprovação na Câmara
e posteriormente no Senado.
Eu me recordo, Srs. Servidores de Rondônia, dos
que vão para a transposição. Naquela época, quantas
vezes fui carregado pelos servidores públicos que estão indo agora para o quadro federal, aqui, juntamente
com os demais.
E hoje, nessa grande festa feita no Estado de
Rondônia, no nosso Estado, com a assinatura do decreto, o que deu para perceber foi mais um palanque
político já se preparando para as eleições do ano que
vem. E com certeza de pessoas que não tiveram voto,
porque, se tivessem voto, estariam aqui no meu lugar.
O que eu não posso concordar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é com o trabalho grandioso que o Deputado
Mauro Nazif fez. Fez um trabalho extraordinário. Ficou
à frente desse trabalho, do decreto, da lei, acompanhou
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passo a passo, e nem sequer foi lembrado hoje. Que
agradecimento os sindicatos ﬁzeram para o Deputado
Mauro Nazif. É desta maneira que retribuem o esforço
e a dedicação? Só porque o Mauro Nazif pode ser um
pré-candidato a prefeito de Porto Velho? E quem está
do outro lado é quem não teve voto, quem não chegou
aqui, quem está fora, mas levou meia dúzia para tentar intimidar ou, ao mesmo tempo, aplaudir. Mas que
aplaudisse a todos, independente de cor partidária. Foi
todo mundo que trabalhou, Sr. Presidente, para que
isso se viabilizasse, para que acontecesse.
Ao mesmo tempo, quero chamar a atenção daqueles que lá estiveram, da imprensa que acompanhou.
No ﬁnal de 2009, eu dizia que se a transposição acontecesse eu, Ivo Cassol, naquele momento, iria repassar os 100%. João Cahulla, que me substituiu como
Governador, também assumiu o compromisso de que
iria repassar 100% da economia que a transposição
faria em recursos dos cofres do Estado como aumento
de salário para os servidores e revisão do salário de
alguns servidores, porque estavam muito defasados
em algumas áreas.
Hoje ouvi o discurso da autoridade máxima do
Estado de Rondônia, que disse que ia utilizar o dinheiro para cursos de capacitação. Mas esqueceu de falar
para os servidores públicos se vai repassar pelo menos
um real como aumento para os servidores.
Muitos criticaram quando eu estava no cargo de
Governador, que eu não conseguia atender toda a demanda e o que eles queriam. Mas eu consegui fazer
tudo aquilo que podia cumprir.
Agora, eu vejo o Estado economizar praticamente
30 milhões de reais e não vejo ninguém falar que pelo
menos vai dar um real de realinhamento, de aumento
ou de recomposição salarial.
E aí é engraçado, porque parece que ainda tinha
gente aplaudindo. E quando acabar a lua de mel? Por
enquanto é um casamento. E quando acabar a lua de
mel? Agora, quando começa a nova equipe a veriﬁcar
quem tem, o que tem de direito, para onde vai e o valor
que vai, essa economia vai ter de contratar gente. Mas
boa parte dela tem que ser repassada como aumento
para os servidores públicos.
Ao mesmo tempo, estava lá presente o Senador
Ivo Cassol, com o seu chapéu na cabeça. Aqui nesta
Casa eu não posso usar, mas no meu Estado, mais
quente, mais tranqüilo, andando no meio do povo,
como andei no domingo à noite, na Festa da Flor do
Maracujá, uma festa extraordinária, das quadrilhas,
dos bois, diferente de Parintins, porque Parintins tem
dinheiro, Porto Velho não tem. Mas eu não conseguia
andar de tanto abraço, de atenção que aquele povo
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tinha com o ex-Governador Ivo Cassol, por onde eu
andava e pelo trabalho que eu ﬁz.
Como é gratiﬁcante, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, um ex-Governador poder andar no meio
do povo, ser abraçado, baterem sua fotograﬁa. Isso não
aconteceu só em Porto Velho, no Flor do Maracujá, não.
Aqui eu quero mandar o meu abraço para o Canduri, uma grande liderança política da Pérola do Mamoré, na cidade de Guajará-Mirim, uma liderança que foi
por muitos e muitos anos do PMDB e hoje está abraçado à causa, está se ﬁliando ao PP, juntamente com
Ivo Cassol, com Miguel Sena, com Paulo Dumali, Paulo
do Varejão, também com o Presidente da Associação
de Produtores de Guajará-Mirim.
No domingo à tarde, em Guajará-Mirim, houve um
bingo, durante os festejos da Exposição Agropecuária.
Lá estava o Senador Ivo Cassol, o ex-Governador, caminhando no meio do povo, cumprimentando e dando
abraços e recebendo abraços. Isso não tem dinheiro que pague, minha gente. São poucos os políticos
que, depois que saem de um cargo, Senador Aníbal,
de oito anos, podem, na verdade, fazer isso. Eu sou
um homem feliz, porque eu jamais envergonhei meus
amigos, jamais envergonhei minha família, porque os
compromissos que assumi em público honrei todos eles.
Tive alguns embates? Tive! Alguns confrontos?
Tive! Mas quem sabe administrar tem que ter sangue
nas veias, tem que saber fazer as coisas! Não pode
ter medo! E, por qualquer motivo, não fazer.
Um exemplo disso é que um dia desses, nesta
Casa, havia o feriado do dia 23, os servidores estariam
aqui no dia 24, e ninguém queria fazer o requerimento
para dar o ponto facultativo. Eu ﬁz o requerimento. Se
o restante das instituições dos outros Poderes ﬁzeram,
por que esta Casa não podia? Medo da imprensa? Ela
bate de qualquer jeito.
O importante é lembrar que nós temos que fazer com seriedade e transparência e não com leveza
e safadeza; é diferente, é responsabilidade. Quantas
vezes, quando fui Governador, dei o ponto facultativo
para os servidores do Estado de Rondônia. Quantas
vezes trabalhávamos meia hora a mais para compensar no outro dia que parava.
E hoje é gostoso, por onde ando, sou abraçado nos quatro cantos do Estado de Rondônia. Como
exemplo a cidade de Ariquemes, onde tenho grandes
amigos, como o Nereu Mezzomo, que teve a felicidade
de, no último ﬁnal de semana, ter a sua ﬁlha casando, e
Tiziu, meu líder na Assembléia Legislativa, um grande
empresário, como tantos outros.
Mas quero ir além. Ainda teremos várias festas e
percorremos todas elas: a exposição agropecuária de
Vilhena, que termina neste ﬁnal de semana; a exposi-
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ção agropecuária de Ji-paraná, que também começa
neste ﬁnal de semana. Em cada uma delas, mais de
40, 50 mil pessoas participam. Lá vai estar presente,
mais uma vez, o ex-Governador e atual Senador do
povo Ivo Cassol, participando junto à sociedade.
Quero aqui também parabenizar um grande colunista social, o Tergão, que homenageia vencedores em
várias áreas, como proﬁssionais liberais, políticos. Ele
esteve, há poucos dias, na cidade de Rolim de Moura,
homenageando os empresários; na cidade de Vilhena;
em Ji-paraná; enﬁm, no Estado inteiro, mexendo com o
brio de todo mundo, porque dos muitos bons de hoje,
outros chegam e passam a frente amanhã.
Na vida pública, não é diferente. Por essa razão
ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
dizer que deixo e deixei várias sementes, e algumas
estão germinando. Uma delas é a luta constante que
nós tivemos com o antigo Banco Beron, o Banco do
Estado de Rondônia, que quebraram. Botaram interventores do Banco Central, que foram lá e roubaram o
Estado de Rondônia. Eles ﬁcariam um ano, mas ﬁcaram
três. E sabe quem paga a conta até hoje? Somos nós,
é a população do nosso Estado; são 12 milhões de um
lado e 14 bilhões, do outro, depende da receita do FPE.
Firmei o compromisso com a população de que
entraríamos na Justiça e buscaríamos o nosso direito. E
esta Casa, este Senado, autorizou a revisão da dívida
do Beron. Graças a isso, quero mandar aqui também
um abraço aos conselheiros do Tribunal de Contas, em
nome do Conselheiro Crispim e do grande técnico, o
Dr. Miguel, pessoas que acompanharam, desde o início, quando assumiram uma dívida que não era nossa,
e acompanham até hoje. O Supremo Tribunal Federal
nomeou os peritos para veriﬁcar o valor da dívida. E já
estão constando, nos dados, que nós vamos ter uma
redução da dívida de mais de 70%.Quem ganha com
isso? O Governo do Estado de Rondônia, o atual Governador, que está lá presente.
Eu faço o contrário do que os políticos ﬁzeram
na época em que eu era Governador. Naquela época,
dos 24 deputados estaduais; 21 deputados eram contra
Ivo Cassol. Três senadores? Três senadores contra Ivo
Cassol. Oito deputados federais? Os oito também eram
contra Ivo Cassol. E mesmo assim eu fui o vencedor.
Agora, aqui, é o contrário. Aqueles que pensavam
que eu viria para cá para trabalhar contra o Governo
do meu Estado, é o contrário. Ele que cumpra as promessas de campanha que fez, para que não ﬁque só
na conversa, no pesadelo, não ﬁque na mentira. Eu,
Ivo Cassol, Senador, quero ajudar, junto com os demais Senadores, junto com os Deputados Federais
e estaduais, para que se realize, se concretize, para
que aconteça.
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Assim foi quando da transposição. Foi uma luta
constante para que a presidência assumisse a transposição de crédito, mas também foi uma alegria ver a
dívida do Beron revisada.
Nós não queremos o perdão da dívida, não. Eu
quero que os outros Estados que estão nos assistindo,
que os políticos aqui, Senadores, Presidente, saibam
que nós não queremos o perdão da dívida. Nós queremos, na verdade, pagar o que devemos.
A nossa dívida, quando a entregamos aos interventores, era algo em torno de R$48 milhões. Quando
o grupo do Banco Central a devolveu para o Estado de
Rondônia, era de R$548 milhões. Isso é um absurdo!
Eles buscavam dinheiro e pagavam juros mais altos do
que aqueles que estavam cobrando dos outros, mas
essas pessoas nem para a cadeia foram. E quem estava pagando a conta? O Estado.
Mas, graças a Deus, esta Casa aprovou. Desde
o começo vinha lutando e agradeço aqui a cada Senador que ocupou esta tribuna, independente de partido
político, que nos ajudou nessa conquista, para que,
mais uma vez, sejam economizados recursos dos cofres públicos do Estado de Rondônia.
Hoje é fácil, hoje é gostoso. O Diretor do DER do
nosso Estado, Dr. Lúcio, colocou no jornal – eu até falei
para ele – que já foram patrolados mil quilômetros de
estradas. Há oito anos, quando eu assumi o Governo,
eu não tinha uma carriola, eu não tinha uma retroescavadeira para fazer um bueiro. Só tinha máquina velha em cima do toco. É por isso, Lúcio, que você está
conseguindo arrumar as estradas, atender as demandas que tem, porque foi na nossa administração que
compramos equipamento, resgatamos a credibilidade
e devolvemos a dignidade para o povo.
Assim ﬁzemos com os servidores públicos. Eu
quero lembrar aqui aos servidores que estão indo para
a transposição, aqueles que estiveram presentes hoje
naquele grande evento em Porto Velho: vocês se recordam como era tempos atrás? Não muito longe! Vamos
falar de oito anos, vamos falar de dez anos atrás. Vocês
se recordam quantos meses de salário atrasado vocês
tinham? Nem os encargos sociais nem os encargos
sociais eram pagos.
Precisou vir um Governador de coragem, que
sabia administrar, colocar aquela casa em ordem, colocar os ladrões para correr, como eu ﬁz. Denunciei
na mídia nacional para defender vocês, servidores,
para defender a população, para que você pudesse
ter o salário no bolso e poder comprar leite para seus
ﬁlhos! Mas alguns esqueceram, não é? Fazer o quê?
A memória de alguns é curta, mas da maioria, não. A
maioria do povo do meu Estado, por onde andamos,
sabe e reconhece o trabalho que nós ﬁzemos.
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E não foi só um mês de salário atrasado, Srs.
Senadores, Sr. Presidente. Houve época em que havia
até seis meses de salário atrasado. Os nossos servidores públicos não tinham crédito para comprar um
pãozinho na padaria, o que dirá para comprar o litro
de leite de que falei? O crédito, o CPF, a Identidade já
tinham ido para o ralo, já tinham descido o rio Madeira. Vocês se recordam, servidores? As pessoas que
têm me defendido falam isso, passam para os outros,
fazem com que eles lembrem.
Vocês se recordam da época do Teixeirão? O Teixeirão foi o melhor Governador que Rondônia teve na
época em que era território. Quando vieram as eleições,
tiraram o Teixeirão de lá. Vaiaram o Governador Teixeirão na época. Ele saiu de lá desgostoso, foi embora
para o Rio de Janeiro e morreu de desgosto. E quem
fez isso? Vocês se recordam quem fez? Quem estava
no palácio, nas escadas do palácio na época em que o
Teixeirão saiu? Eram felizes e não sabiam. Tinham um
salário no bolso, mas cuspiram no prato que comiam
e, depois, pagaram com o próprio sangue, quando
ﬁcaram vários e vários meses sem receber o salário.
Mas se corre o risco de isso voltar a acontecer no
Estado de Rondônia? Eu espero que não. Mas se der
bobeira, com certeza, pode voltar a acontecer.
Vou dar um exemplo simpliﬁcado aqui, Sr. Presidente. O Governador João Caola fez de tudo, como
eu também ﬁz...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, peço cinco minutos para encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Concedido, Senador.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Quero
aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para fazer
uma reﬂexão. Eu já ﬁz tantos discursos nesta Casa, ﬁz
tantos discursos no Estado de Rondônia, na época de
Governador e de Senador e na época de campanha.
Vocês se recordam do que eu falava? Que, após as
usinas prontas, o que é que vai ﬁcar para o nosso Estado? Vai passar a rede por cima da cabeça do povo
de Ariquemes, de Alto Paraíso, de Jaru, de Ouro Preto,
de Ji-Paraná, de Presidente Médici, de Alvorada, de
Rolim de Moura, de Cacoal, de Pimenta Bueno e de
Vilhena. Vai passar a rede por cima. E sabe o que vai
ﬁcar para o nosso Estado? Desculpe-me a expressão,
vai ﬁcar uma banana, porque o ICMS vai ﬁcar lá para
o Estado de São Paulo, lá para o Estado do Rio de
Janeiro, para onde vai consumir a energia. Por incrível
que pareça, o ICMS, que poderia ser repassado como
forma de aumento, de realinhamento dos servidores,
para compra de equipamento, para investir na saúde.
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Por falar em saúde, levaram o Jornal Nacional, em janeiro, em Rondônia e mostraram para o Brasil. Hoje
está uma vergonha! Tem gente até na garagem do
João Paulo II. Até papel higiênico faltou, esses dias.
Vê que situação, gente! O ICMS, que poderia cobrir
essas despesas, milagrosamente, eles anistiaram,
Senador Aníbal. Anistiaram! Era o que poderia entrar
nos cofres do Estado. Mas, fazer o quê? Esse cargo
não me pertence mais. Eu não sou mais Governador.
Eu sou Senador, Senador do povo.
Antigamente, eram muitos jogando pedra no meu
telhado. Hoje, estou com o estilingue jogando pedra no
telhado dos outros. É bem mais fácil – não é, gente?
Não dá dor de cabeça. Mas eu sou justo nas minhas
colocações. Faço uma oposição sadia. Eu faço um trabalho sério. E, de presente, Sr. Governador, nós queremos, em breve, entregar em suas mãos, ao mesmo
tempo, a economia que vai ser feita da revisão da dívida
do Banco Beirão. É mais de 70%. Se hoje você paga
R$12 milhões ou R$14 milhões, você vai ter 70% de
redução. E olhe lá, com o que já foi pago, vamos dar
tudo por quitado. É só não dar moleza.
Tem também a compensação do ICMS, da interligação do sistema. Nós apuramos no ano passado, e
deram cento e vinte e poucos milhões, cerca de 145
milhões. Apuraram aí e disseram que só dá 27. Mas
virão mais 27 para os cofres do Estado. Então, nós
somos parceiros.
Quem tem de julgar a administração estadual ou
municipal não sou eu, são os eleitores de cada Município, de cada cidade, do distrito, do Estado. A missão
que me cabe é legislar para o Brasil, mas não abro mão
da prerrogativa de levar recursos para o nosso Estado de Rondônia. Não abro mão, em hipótese alguma,
da luta que tivemos juntos para que hoje se tornasse
realidade essa transposição.
Eu só vou ﬁcar feliz se parte dessa economia da
transposição for para os salários de vocês, servidores
públicos estaduais. Aí sim vou ﬁcar satisfeito. Se for
tudo, melhor ainda; mas, se não for, pelo menos 80%,
70%, 100% de aumento no contracheque de vocês.
Essa expectativa foi criada, e não foi esse o discurso
que ouvi hoje. Mas espero que até lá isso ainda aconteça, porque tem muita água para rolar ainda por baixo dessa ponte.
Ao mesmo tempo, agradeço aos pares por esse
trabalho, em conjunto, que ﬁzemos nesta Casa; além
disso, por esse trabalho que temos feito, em harmonia, com a Bancada Federal, representada aqui pelos
três Senadores e oito Deputados Federal, em prol do
meu Estado.
Eu só posso agradecer, especialmente, a minha
família; e, além da minha família, o povo do meu Esta-
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do, que sempre vai à igreja e, nas suas orações, coloca
meu nome para que Deus continue me abençoando,
me iluminando e me protegendo.
É saúde e paz, porque, do restante, nós corremos
atrás. E o que a gente leva dessa vida, Sr. Presidente,
é o que a gente vive, está vivendo no dia a dia. Olhe
o Presidente, o Senador Itamar, ex-Governador, estava há poucos dias conosco aqui e, de um dia para o
outro, foi. Eu não consigo entender pessoas que, às
vezes, você dá um carguinho para elas e elas saem
pisando em todo mundo.
Por isso, nós precisamos continuar praticando
a humildade e a simplicidade. Eu sempre digo: nunca
pise em quem está embaixo hoje, porque quem está
embaixo hoje pode estar por cima amanhã. Liderança
e respeito não se impõe, se conquista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Obrigado, Senador Cassol.
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Randolfe Rodrigues, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, é com muita
alegria que trago aqui um relatório da viagem que o
Governador do Acre fez, durante toda a semana passada, para a Inglaterra, onde foi defender o projeto de
sustentabilidade em curso no Estado do Acre e a idéia
da economia verde, da busca de compensação pelo
esforço da preservação da ﬂoresta.
Sr. Presidente Randolfe Rodrigues, sugiro que
marque o tempo, senão vamos ﬁcar aqui até amanhã.
O Governador Tião Viana esteve na Inglaterra,
em uma agenda da máxima importância, para falar
sobre crédito de carbono e de todos os esforços que
estão sendo empreendidos pelo Governo do Acre no
sentido de conseguir fazer acontecer na prática o desenvolvimento sustentável e fazer a defesa de que os
serviços ambientais tenham a devida compensação.
O Governador participou de um evento no Fórum
Mundial sobre Empresa e Meio Ambiente 2011. Esse
fórum discute desaﬁos e propõe soluções para ações
relacionadas ao meio ambiente. É um dos principais
encontros internacionais voltados para a questão da
sustentabilidade.
O encontro foi promovido pela Escola Smith de
Negócio e Meio Ambiente, da Universidade de Oxford,
uma das mais conceituadas do mundo, e reuniu cerca de 600 pessoas que tem ligação direta com essa
discussão que envolve economia e meio ambiente. A
Escola Smith prepara empresas públicas e privadas
para enfrentar grandes desaﬁos ambientais do Planeta.
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Na palestra que o Governador Tião Viana proferiu, ele mostrou a realidade econômica e social do
Estado do Acre e falou do projeto de desenvolvimento
sustentável do nosso Estado. O Acre é um dos Estados
mais preparados para começar a negociar o estoque
de carbono, levantando recursos para investimentos
que vão ser destinados à educação, à saúde e à melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem nos
campos, nos rios e nas ﬂorestas.
Também na Inglaterra, o Governador teve uma
agenda de trabalho com o grupo de comunicação Sky
do Reino Unido e com representantes da WWF, que é
o fundo mundial da natureza.
Nessa reunião de trabalho com representantes
da Sky, está-se abrindo uma grande possibilidade de
parceria inclusive para compra de estoques de carbono, o que pode contribuir para acelerar o processo de
pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais acreanos que trabalham com práticas sustentáveis.
Vale a pena ressaltar aqui, e o Governador Tião
Viana reconhece muito isso, que uma agenda como
essa só acontece neste ano de 2011 porque houve um
período de doze anos de trabalho para a construção
desse projeto de desenvolvimento sustentável, que
começou com o Governador Jorge Viana e teve prosseguimento com o Governador Binho.
O Governador Binho Marques também teve agenda importante com a WWF e com a Sky do Reino Unido e ele também assinou compromissos no sentido de
ter contribuição e mobilização de assinantes da Sky
inglesa para ajudar famílias no Acre. Essa é a forma
mais justa e eﬁciente de ajudar as ﬂorestas: buscar solidariedade internacional e fazer com que os serviços
executados pelo homem da ﬂoresta sejam reconhecidos por aqueles que precisam de crédito de carbono.
E pagar pelos serviços a quem ajuda a conservar,
que são os ribeirinhos, os pequenos produtores rurais,
os moradores da ﬂoresta, as comunidades indígenas,
isso tudo foi destacado durante as conversas que o
Governador fez, porque não existe forma mais eﬁciente
de promover a preservação da ﬂoresta do que conseguir as condições adequadas e remunerar os povos
da ﬂoresta, as pessoas que vivem na ﬂoresta. E isso
contribui para uma economia sustentável e para uma
melhor qualidade de vida para todos os que vivem no
Acre e pode ser extensivo para todos os povos ribeirinhos e das ﬂorestas amazônicas.
A WWF também desenvolve importantes projetos
que envolvem a transferência de recursos. Só com o
Governo do Acre há um comprometimento de arrecadação de 4 milhões de libras esterlinas para contribuir
com a melhoria da qualidade de vida de mil famílias
que vivem na ﬂoresta.
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Esse é um projeto de extrema importância para
a região porque vai permitir a certiﬁcação da produção
rural e ﬂorestal dessas mil famílias. É importante destacar que essas iniciativas vão ao encontro do que foi
colocado, aqui mesmo no Senado, durante a participação da Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira,
nas Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura.
Ao discutir a proposta do Código Florestal, ela destacou a oportunidade de o Senado olhar para o futuro
e reforçou o entendimento de que a nossa biodiversidade é um valoroso ativo ambiental. Produtos como
a madeira, o pescado e serviços ambientais como a
água, o solo e os recursos genéticos, tudo isso está no
guarda-chuva da biodiversidade. E a Ministra Izabella
Teixeira fez questão de dizer que isso tudo tem muita
importância para o Brasil; que o Brasil detém 25% da
biodiversidade do Planeta, e isso não pode ser visto
como empecilho ao desenvolvimento. Nós temos que
buscar mecanismos para fazer com que toda essa biodiversidade seja transformada em ativo e que o povo
brasileiro, principalmente o povo da Amazônia, possa
tirar proveito dessa biodiversidade.
O Acre é um Estado pequeno, um Estado pobre,
um dos menos favorecidos economicamente entre os
Estados brasileiros. É um Estado que, considerado a
partir do seu desenvolvimento e a partir da sua infraestrutura, vai deixar muito a desejar. Mas, quando se
discute biodiversidade, quando se discute preservação da ﬂoresta, quando se discute a perspectiva da
economia verde, da economia do futuro, da economia
que vai estar guiando os passos do Planeta no futuro,
o Acre passa a ter um ativo excepcional.
O Estado do Acre tem um estoque, hoje, de R$11
bilhões em crédito de carbono. Os créditos de carbono
são certiﬁcados gerados por projetos que, comprovadamente, utilizam metodologias que reduzam e absorvam
emissões de gases de efeito estufa. Os compradores
desses créditos são empresas ou governos de países
desenvolvidos que precisam alcançar metas instituídas,
desde o Protocolo de Kyoto, pela própria empresa ou
outros programas de redução dessas emissões.
Os vendedores são diversiﬁcados, dependendo do país de origem do projeto. Para um país rico, é
vantajoso pagar pela conservação numa região mais
pobre, pois acaba sendo mais barato do que reduzir
as emissões localmente. Para os países em desenvolvimento, como o Brasil, há a vantagem em receber o
dinheiro e conservar seu patrimônio ambiental.
O Acre tem um território de 16 milhões de hectares, dos quais 87% são formados por ﬂorestas primárias; isso signiﬁca que o Acre possui 13,920 milhões
hectares de ﬂorestas primárias. A ﬂoresta acreana tem,
em média, 100 toneladas de dióxido de carbono, CO-
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, por hectare. Multiplicando o total de extensão das
ﬂorestas do Acre por 100, estamos falando então de
um potencial de 1,392 bilhão de toneladas de CO2 nas
ﬂorestas acreanas. Hoje, a média de valor do mercado
de carbono é de cinco dólares por tonelada de CO2.
Como o Acre tem um 1,392 bilhão de toneladas de
CO2, isso signiﬁca, em dinheiro, um estoque de US$ 7
bilhões ou, aproximadamente, R$11 bilhões. No entanto, hoje, o mercado não paga por esse estoque; paga
pelo quanto nós deixamos de desmatar.
O Acre desenvolve atualmente um projeto pioneiro de pagamento por serviços ambientais, entre eles
o Redd, que é a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, que contabiliza um volume estimado para os anos de 2006 a 2009 de 100 milhões
de toneladas de dióxido de carbono. Ou seja, nesse
período, o Estado do Acre deixou de emitir 100 milhões
de toneladas de CO2.
Os créditos de carbono ainda não têm certiﬁcação,
que deve ser avalizada por certiﬁcadoras internacionais
VCS ou CCBA, que são a Voluntary Carbon Standard e
a Climate, Community and Biodiversity Alliance. Essas
certiﬁcadoras vão permitir que seja avaliado o valor do
carbono sequestrado pelo Acre e por todos os Estados que venham a desenvolver políticas especíﬁcas
de crédito de carbono.
Hoje as reduções de emissões provenientes de
projetos de Redd não possuem preço de mercado
regulado. O mecanismo está sendo constituído, mas
ainda não está regulamentado. A estimativa é que a
comercialização desse crédito de carbono possa ser
feito em leilão na BM&F e na Bovespa provavelmente
no ﬁnal do segundo semestre.
O Governador Tião Viana já esteve em São Paulo discutindo com investidores da Bovespa justamente
para falar da importância e da necessidade de se regulamentar esse mercado de carbono.
Então, a comercialização de CO² ainda não está
amparada por um marco regulatório nacional. O Brasil
tem duas legislações sobre o assunto sendo trabalhadas: uma na Câmara dos Deputados e outra no Ministério do Meio Ambiente.
Porém, o Estado do Acre possui um marco regulatório estadual que permite a interligação com o futuro
marco nacional e o internacional. O Estado do Acre
saiu na frente dessa discussão de regulamentação e
de estabelecimento de um marco regulatório para o
mercado de carbono.
Como já se destacou, o presidente do Instituto de
Mudanças Climáticas do Acre, Dr. Eufran Amaral, tem
mostrado que o Acre tem um trabalho de construção
desse mecanismo de conversão do ativo ambiental
em forma de remuneração. Ele falou também sobre
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os acordos que o Acre já ﬁrmou. Citou um acordo
subnacional com o Estado da Califórnia, nos Estados
Unidos. A partir de 2012, o Acre vai vender créditos de
carbono para o Governo da Califórnia, onde começa a
vigorar uma lei estadual de mudanças climáticas. Isso
é fruto de acordo internacional de governos subnacionais. O Governo do Acre com o Governo da Califórnia;
o Governo do Acre prestando serviços ambientais e,
a partir de 2012, o Governo da Califórnia remunerando o Governo do Acre e o povo do Acre pela redução
das emissões. Começa a vigorar uma lei estadual de
mudanças climáticas também acordada com o Governo da Califórnia. Segundo recentes entendimentos de
ambientalistas, o acordo entre os Estados pode acelerar a regulamentação do Redd no Brasil.
No entanto, é importante destacar um fato. É
relevante sublinhar que hoje o valor que se paga por
tonelada de CO², de cinco dólares por tonelada, em
média, é inﬁnitamente menor do que o serviço ambiental prestado pela ﬂoresta e pelos povos da ﬂoresta. A
ﬂoresta não se resume a carbono. O Redd (Redução
de Emissões por Desmatamento e Degradação) paga o
que se deixou de desmatar, mas, na verdade, deve-se
pagar por outros fatores de extrema importância tanto
para a economia quanto para a nossa sustentabilidade: pelo quanto foi protegido, pelo papel da ﬂoresta na
regulação do clima.
Vejam só. Hoje mesmo nós tivemos, na palestra
da nossa Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Agricultura, a presença do Dr. Antônio Nobre,
da SBPC. Ele falou sobre algo fantástico, que são os
rios aéreos produzidos pela Floresta Amazônica. São
esses rios que partem do que é transpirado pelos bilhões de árvores da Floresta Amazônica que trazem
a regulação do clima.
Sr. Presidente, veja que as ﬂorestas da Amazônia produzem rios, rios aéreos, e se consome muita
energia para fazer essa água atingir a estratosfera. E
veja que tudo isso signiﬁca energia comparável a várias usinas de Itaipu. Isso tudo está na nossa Floresta
Amazônica, que tem que ser valorizada. E é preciso
que se pague não só pelo carbono sequestrado, mas
também por quanto é protegido, por esse papel de
regulamentação e de regulação do clima, pela biodiversidade que a ﬂoresta possui e pelo conhecimento
tradicional que está acumulado nos povos da ﬂoresta.
Tudo isso tem que ser levado em conta quando
se discute Código Florestal. Não se pode apenas achar
que a discussão é uma discussão economicista, uma
discussão meramente quantitativa. E nós tivemos hoje
mais uma reação muito ﬁrme – a apresentação da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a
Academia Brasileira de Ciências, a Embrapa – em que
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se colocava claramente que o Brasil tem uma vocação
natural de aumentar a sua produção e de contribuir
para alimentação do Planeta, que vai ter uma demanda cada vez maior. Imagine só o que vai ser a população da China e da Índia nas próximas duas décadas.
E o Brasil certamente vai ter uma contribuição
signiﬁcativa na produção desse alimento. Mas o Brasil
não pode abrir mão da sua sustentabilidade. Ele tem
que aumentar a produção, mas tem que fortalecer o
que é o seu traço peculiar: ser um País sustentável. O
Brasil tem que ter um cuidado especial com a ﬂoresta
amazônica e com todos os seus biomas.
E essa discussão está muito rica aqui no Senado Federal a respeito do Código Florestal, porque na
verdade se discute Código Florestal, mas se tem de
pensar em toda uma política agrícola para o Brasil, em
um aproveitamento melhor e mais racional, com mais
tecnologia, do nosso solo, para podermos produzir mais
com menos espaço sem maior pressão sobre a ﬂoresta.
Então, essa discussão está extremamente rica
aqui no Senado, conduzida pela Comissão de Meio
Ambiente e pela Comissão de Agricultura, tendo os
relatores do Código Florestal, o Senador Jorge Viana
e o Senador Luiz Henrique, muito atentos, ouvido todos os segmentos nesse sentido.
Nos próximos dias, teremos novas audiências,
com novas personalidades do mundo cientíﬁco, ajudando-nos a encontrar o melhor caminho, sem pressa.
O que temos de fazer é fazer o melhor, ainda
que isso demande mais tempo. E a discussão sobre o
Código Florestal tem que acontecer à luz da necessidade de aumento da produção, à luz da necessidade
da preservação ambiental e do equilíbrio do Brasil e
do planeta.
Para isso, precisamos muito da sociedade cientíﬁca. Precisamos fazer um agradecimento todo especial
ao pessoal da Embrapa, ao pessoal da SBPC, e ao
pessoal da Academia Brasileira de Ciência, que esteve
nos ajudando hoje, abrindo luzes sobre esse debate.
Certamente, vamos promover muitos outros debates daqui para a aprovação dessa proposta de código ﬂorestal, com todos os reparos que se ﬁzerem
necessários aqui no Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância do tempo. Estamos aqui
à disposição para aprofundar esse debate com todos
os conhecedores que possam trazer sempre uma informação a mais para nos guiar na tomada de decisão
mais acertada e mais sábia.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco/
PSOL – AP) – Obrigado, Senador Anibal Diniz, pela
importância do seu pronunciamento e pela referência
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ao belíssimo Governo que o Acre teve e pela belíssima condução política que tem tido o Estado do Acre.
Para concluirmos essa sessão de hoje, tenho
o prazer de convidar para usar a tribuna o Senador
Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estou vindo
aqui às 21horas e 26 minutos, porque eu não poderia deixar de registrar, meu caro Presidente Aníbal, o
resultado de uma reunião que tive, por solicitação da
Assembléia Legislativa de Mato Grosso Sul e também
de outras lideranças do meu Estado, com o Dr. Eduardo Riedel, da Famasul, para discutir um assunto que
preocupa muito o meu Estado, preocupa muito as etnias indígenas, preocupa muito os produtores rurais.
Mato Grosso do Sul em função da demarcação
de terras indígenas, vem enfrentando muitas diﬁculdades. E nós, homens públicos em Mato Grosso do Sul,
temos uma preocupação muito grande com a nossa
história, com a nossa cultura, com a preservação das
nossas etnias indígenas – Mato Grosso do Sul que
tem a segunda população indígena do Brasil – e, ao
mesmo tempo, com a produção.
Nosso Estado é rico não só na criação de bovinos, de suínos, de aves, mas também na produção de
grãos, agregando valor. É um Estado que se diversiﬁca com o turismo, com a exploração, com a produção
mineral, com gás natural que vem da Bolívia, com projetos especialmente associados a ﬂorestas plantadas,
produção de papel e celulose, fábrica de fertilizantes,
projetos que exigem mais do que nunca infraestrutura
necessária para garantir o desenvolvimento do nosso Estado. Mas especialmente Mato Grosso do Sul,
Senadores e Senadoras, é um Estado que tem um
potencial voltado para o agronegócio simplesmente
fantástico, formidável.
E é exatamente preocupado com tudo isso, com
a nossa história, com a nossa cultura, com as nossas
etnias e também com a nossa produção que nós procuramos – eu fui com o Deputado Jerson Domingos
– conversar com o Ministro José Eduardo Cardozo sobre esse assunto que tanto preocupa não só a classe
política, mas toda a população do meu Estado. Uma
população hospitaleira, trabalhadora, pacíﬁca, que quer
encontrar uma solução deﬁnitiva para essas questões.
Sr. Presidente, fomos também acompanhados de
especialistas no tratamento dessas questões e levamos
uma proposta. Historiamos todos os conﬂitos e diﬁculdades que enfrentamos. Aproveitamos a oportunidade
para relatar inclusive termos de ajuste de conduta que
foram assinados por várias lideranças do meu Estado,
mas, infelizmente, esses termos de ajustamento de
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conduta não caminharam. Relatamos a diﬁculdade de
algumas etnias indígenas que hoje, em função de uma
superpopulação, não conseguem mais viver naquelas
áreas que foram demarcadas. Portanto, o tempo urge,
e é absolutamente necessário que nós encontremos
uma saída deﬁnitiva.
Muitos Estados brasileiros... Eu tive a oportunidade de ser Relator da Comissão Temporária de Questões Indígenas, Presidida pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, e nós estudamos essas questões em vários
Estados brasileiros. Cada Estado tem uma realidade,
e nós procuramos levantar essas realidades em cada
Estado e apresentar sugestões, propostas que estão
sendo debatidas, que foram debatidas e que serão
debatidas ao longo dos próximos meses aqui no Senado Federal.
E é importante destacar que cada Estado, em
função da sua especiﬁcidade, encontrou uma saída,
encontrou uma solução. Sempre houve uma preocupação intensa, meu caro Presidente Randolfe, no
sentido de não ferir a Constituição, de não apresentar
propostas de emenda constitucional, porque o art. 231
da Constituição é uma grande conquista das etnias
indígenas, mas de buscar alternativas, já adotadas
em outros Estados, em que a União efetivamente assume a responsabilidade especialmente pelo assentamento de famílias. Uma política implementada pelo
então Presidente Getúlio Vargas lá nos idos de 1930.
Muitas famílias se deslocaram para a região oeste, ali
receberam títulos dominiais. Portanto, são pessoas,
são famílias que ali criaram seus ﬁlhos, seus netos;
várias gerações ali produziram e que evidentemente
não podem ﬁcar à mercê de algum risco que também
coloque em xeque tudo aquilo que eles construíram.
Encontramos, em alguns Estados, soluções importantes. O caso do Rio Grande do Sul, que mereceu
inclusive um projeto da Assembléia Legislativa, como
Mato Grosso do Sul agora, que estabeleceu um fundo
para atender efetivamente ao pagamento das desapropriações para que as etnias indígenas tenham mais
terras para viver, para criar seus ﬁlhos e para, mais do
que nunca, garantir essa riqueza extraordinária que é a
nossa cultura indígena, e com que a história das nossas etnias indígenas contribui para um Estado como
Mato Grosso do Sul.
E, Sr. Presidente, essas soluções são absolutamente possíveis. E já implementadas em alguns
Estados da Federação. E nessa reunião, depois de
historiar todas essas questões, nós falamos sobre a
reunião do Conselho Nacional de Justiça, comandada pela Ministra Eliana Calmon há algumas semanas.
E o Conselho Nacional de Justiça, sensibilizado para
essas questões, criou um grupo dos vários agentes
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que interferem diretamente nesse assunto para que
se busquem soluções para Mato Grosso do Sul. Esse
avanço foi muito importante.
Essa portaria, agora, deﬁnindo os principais integrantes, já foi tornada pública. Eu não tenho dúvida
nenhuma de que esse instrumento pode ser fundamental para dirimir, de uma vez por todas, dúvidas
com relação às demarcações de terras indígenas e,
ao mesmo tempo, buscar uma solução pacíﬁca com
todos os principais atores desse processo.
Eu vou inclusive procurar mais a frente o Ministro Peluso, Presidente do STF, que preside o Conselho Nacional de Justiça, até para apresentar algumas
sugestões de um Senador que acompanha esses assuntos muito de perto e que tem uma relação muito
forte com as etnias indígenas.
Sempre fui muito bem recebido em todas as aldeias onde ando, e sempre tratei a questão indígena
com muito respeito, com muito carinho, com muita
atenção, e acima de tudo com muita honra por Mato
Grosso do Sul ter hoje a segunda população indígena do Brasil.
Esse encaminhamento é importante até pelo papel que o Conselho Nacional de Justiça pode exercer
de uma função primordial para mitigar esses ânimos
talvez um pouco exaltados, esses conﬂitos para que
busquemos uma solução que atenda efetivamente as
etnias, os produtores rurais e traga tranquilidade ao
nosso Estado.
E, ao longo dessa reunião, Sr. Presidente, veriﬁcamos que efetivamente, em muitas regiões, as terras já
foram demarcadas. E é uma decisão, no meu ponto de
vista, histórica do STF com relação à reserva Raposa
Serra do Sol, que estabelece o que é um verdadeiro
marco no sentido de se regulamentar o assunto demarcação de terras indígenas em todo o Brasil.
Se seguirmos aquela receita aprovada pelo STF,
não tenho dúvida nenhuma de que a política indigenista no Brasil vai ter clareza e, consequentemente, o
Brasil vai continuar sendo um dos países que preserva
as suas etnias e, mais do que nunca, se orgulha por
todo esse trabalho realizado pela Funai.
Nessa reunião, avaliamos, Sr. Presidente, com
muita clareza, que muitas áreas estão demarcadas.
Portanto, essas áreas estão absolutamente subordinadas à decisão do STF quando analisou a demarcação contínua de Raposa Serra do Sol. Isso cria, Sr.
Presidente, as condições absolutas para que nós venhamos a implementar aquilo que diz a Lei 4.132, que
foi incorporada ao art. 84, inciso IV, da Constituição: a
compra de terras por intermédio de desapropriação,
segundo o interesse social.
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Essa, Sr. Presidente, é uma excelente saída, uma
excelente solução para essa questão, especialmente para essas áreas superpopulosas e que já foram
demarcadas e que, portanto, pelo Estado de direito,
devem obedecer efetivamente àquilo que o STF determinou quando da demarcação contínua de Raposa
Serra do Sol.
E nós, Sr. Presidente, não estamos inventando
a roda. O Presidente Lula, no dia 07 de dezembro de
2006, publicou um decreto dizendo o seguinte: “Declara de interesse social, para ﬁns de desapropriação, os
imóveis rurais que menciona, destinados a assentar o
Grupo Indígena Krahô-Kanela, no Município de Lagoa
da Confusão, no Estado do Tocantins”.
Com isso, ele acabou com a confusão – desculpe-me o trocadilho, meu caro Presidente. Mas foi encontrada uma solução pelo Ministério da Justiça, pelo
Presidente Lula, que, mais do que nunca, serenou os
ânimos e deu uma solução clara para esse grupo indígena Krahô-Kanela no Estado do Tocantins.
Fruto disso, Sr. Presidente... E quero aqui registrar
a maneira competente com que o Ministro José Eduardo Cardozo nos recebeu. Uma reunião de mais de
uma hora e meia. Já discuti esse assunto com vários
Ministros da Justiça, com todo respeito que tenho a
todos os Ministros da Justiça com quem eu conversei
sobre essa questão de demarcação de terras indígenas,
a reunião hoje foi extremamente profunda. Como jurista que é, professor de direito constitucional, o Ministro
José Eduardo Cardozo se aprofundou no assunto e
discutiu com intensidade os principais tópicos.
Não tenho dúvida nenhuma, Sr. Presidente, de
que nós encontraremos uma solução, agora lastreada
técnica e juridicamente, com o apoio também do CNJ,
para, sob o ponto de vista legal, encerrar de uma vez
por todas essa preocupação que, em alguns casos, já
se tornou até pesadelo da nossa gente, do nosso povo
sul-mato-grossense.
Nós, Sr. Presidente, com a intervenção fundamental do Deputado Jerson Domingos, do Deputado
Tetila, Deputado do PT, Deputado do nosso partido e
que sempre teve uma postura de acompanhar muito
de perto as aldeias, as etnias, é um homem que tem
uma inserção social muito forte, tem sido um grande
representante do nosso partido, especialmente no que
se refere às etnias indígenas, nós ﬁcamos, agora, de
levantar essas áreas que já obedeceriam a essa decisão do STF no que se refere à Raposa Serra do Sol.
Conversaremos, também, com a Advocacia-Geral
da União, que vai ser mais uma das instituições chamadas a discutir, uma vez que esse assunto talvez seja um
dos assuntos mais prioritários de Mato Grosso do Sul.
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A partir dos próximos 15 a 20 dias nós já vamos
levantar esses dados, começando por aquelas áreas
que se enquadram na decisão do STF quanto à Raposa Serra do Sol. Nós vamos equacionar toda essa
relação de Funai, de etnias, de produtores rurais, no
sentido de, nesses casos especíﬁcos, já dar uma deﬁnição para tranquilizar todos os envolvidos.
E para aqueles problemas mais complexos, que
não se enquadram ainda nessa decisão do STF quanto
a Raposa Serra do Sol, com o CNJ, talvez com algumas sugestões sendo acatadas pelo Presidente, pelo
Ministro Peluso, nós poderemos efetivamente encontrar uma proposta deﬁnitiva para tirar da frente essa
preocupação de todos nós.
Por isso, eu, apesar do horário e depois de um
dia intenso de trabalho dos Senadores e Senadoras
ao longo de todo o dia... Hoje tivemos, na Comissão de
Assuntos Econômicos, o Presidente do Banco Central,
o Presidente Tombini, com uma belíssima exposição,
trazendo boas notícias, principalmente as perspectivas
futuras do Brasil, com aquela serenidade e tranquilidade, e dos seus diretores também.
Ao mesmo tempo, sabatinamos hoje o ex-Ministro
Márcio Fortes, que vai ser a Autoridade Pública Olímpica. Acho que a APO está em boas mãos, porque o
ex-Ministro Márcio Fortes é um homem muito competente, é um servidor público digno, um grande executivo que o Brasil forjou ao longo de todos esses anos,
sem deixar de registrar a excelente audiência pública
também sobre o novo Código Florestal.
Tivemos hoje um dia bastante intenso e amanhã,
provavelmente, teremos um dia intenso também; agora, dias bastante produtivos.
Eu não podia deixar, mesmo com o adiantado
da hora, de registrar essa reunião talvez histórica que
tivemos com o Ministro José Eduardo Cardozo, que,
mais uma vez – mais uma vez –, mostrou sensibilidade,
espírito público e se dedicou durante uma hora e meia,
discutindo conosco soluções para o nosso Estado, para
o nosso Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer ao
Ministério da Justiça.
E também quero fazer outro agradecimento. Esta
semana tivemos um embate com relação à Força Nacional na região de fronteira, em Ponta Porã, Presidente. A questão de fronteira não é só de segurança,
é questão de desenvolvimento regional, de inclusão
social, de criação de novas perspectivas para quem
vive naquela região de fronteira. Nós falamos aqui no
plenário e imediatamente a nossa Secretária de Segurança Pública, Drª Regina Miki, entrou em contato
conosco, informando que a Força Nacional continuaria
em Ponta Porã, até porque essa é uma fronteira que
merece uma atenção especial do Governo, pois é a
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fronteira com o Paraguai, Ponta Porã e Pedro Juan
Caballero.
Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer a atenção do Ministro José Eduardo Cardozo e espero que
hoje tenha sido o ponto de partida de uma solução para
que tenhamos as condições necessárias ou reunamos
as condições necessárias para garantir que Mato Grosso do Sul se torne, se não for o segundo, talvez até o
primeiro Estado em população indígena, respeitando
a nossa história, respeitando a nossa cultura. O nosso
Estado do Mato Grosso do Sul tem tanta história para
contar. Tem folclore, tem trabalho, tem hospitalidade
e, acima de tudo, tem etnias indígenas. É importante
registrar que algumas lutaram na Guerra do Paraguai
em verdadeiras batalhas, em batalhas históricas, que
mais do que nunca fundamentaram todo o ideário de
uma raça, a raça sul-mato-grossense.
Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer a paciência e a tolerância de V. Exª pelo tempo a mim destinado. Sem dúvida nenhuma, agora é arregaçar as
mangas porque temos muito trabalho pela frente, mas,
pelo que sinto, pelo tempo com que trabalho com esse
assunto, porque tenho uma dedicação ampla, já estudei isso não só em Estados brasileiros, mas inclusive
experiências em outros países, não tenho dúvida de
que hoje começamos a marchar no rumo certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado
pela paciência, pela tolerância.
Muito obrigado, meu caro Ministro José Eduardo Cardozo.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Senador Delcídio, quero lhe cumprimentar pelo
seu pronunciamento e pela importância dele. O senhor
foi o último orador na noite de hoje.
Quero terminar essa sessão destacando o que
V. Exª disse. Hoje foi um dia intenso para todos nós,
de muito trabalho em muitas Comissões, um dia intenso para o Brasil. Hoje foi o primeiro dia de sessão
deliberativa sem a presença, entre nós, do Presidente
Itamar. Acredito que esta foi a melhor homenagem que
nós todos, do Senado, poderíamos ter feito para ele:
termos trabalhado, e muito, pelo Brasil.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, eu queria, aproveitando o que V. Exª
disse, registrar também a nossa tristeza com o falecimento do Presidente Itamar Franco. Tive a honra de
trabalhar com o Presidente Itamar Franco, um homem
digno, um brasileiro, um homem que honrou essa República, um homem simples, humilde. O Plano Real
não sairia se não fosse o Presidente Itamar Franco,
porque graças à simplicidade dele e ao entendimento
que ele tinha daquele momento que o Brasil vivia é
que o Plano Real foi implantado.
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Ele foi o grande ﬁo condutor do Plano Real, que
garantiu a estabilidade econômica para o nosso País,
e hoje estamos vendo o fruto do seu trabalho.
Com o Presidente Itamar Franco, meu caro Presidente, eu fui Secretário Executivo do Ministério de
Minas e Energia e, depois, Ministro até o ﬁnal do Governo. Era um homem dedicado, um homem que conhecia o que a população, mais do que nunca, sofria.
Eu me lembro, quando se ia discutir planilha de combustíveis - naquela época, o preço de combustível não
era liberado, era planilha -, de que o Presidente Itamar
discutia até preço de gás de cozinha, porque ele sabia o que isso representava no dia a dia das famílias.
Cuidadoso, digno, honesto.
Portanto, eu sou uma das pessoas que não podiam deixar de registrar aqui a tristeza que hoje o Senado, mais do que nunca, vivencia, por tudo o que o
Presidente Itamar representou para nós: dignidade,
honestidade, simplicidade, cidadania. Nós não esqueceremos jamais o que representou o Presidente
Itamar Franco para todos nós, brasileiros e brasileiras.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Perfeitamente, Senador Delcídio.
E creio que a melhor homenagem que poderíamos fazer ao Presidente Itamar era, neste primeiro
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dia de sessão deliberativa sem a sua presença, ter

sido este um dia intenso de muito trabalho de todos

nós para o Brasil. Essa é a melhor homenagem que

todos nós podemos fazer a esse brasileiro, que fará

uma falta enorme para o Senado, para o Brasil e para

a democracia.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL

– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 810, DE 2011
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-presidente e senador Itamar Augusto Cautiero Franco, ocorrido no último sábado, 2 de julho, na cidade de
São Paulo, vítima de um Acidente Vascular Cerebral,
bem como apresentação de condolências a suas ﬁlhas
Fabiana Surerus Franco, Georgiana Surerus Franco,
seus netos, sua irmã, a artista plástica Matilde Franco,
seu irmão, o médico Augusto Franco, sua secretaria,
Neusa de Assis Mitterhoff, o Governo do Estado de
Minas Gerais e a Prefeitura de Juiz de Fora.
Justiﬁcação
A Ética está de luto. Morreu nesse ﬁnal de semana, aos 81 anos, o senador e ex-presidente da República, Itamar Augusto Cautiero Franco.
Itamar foi um político respeitado por aliados e
opositores. Ele foi exemplo de político sério, honesto e responsável. Foi com seriedade, hombridade e
honradez que exerceu seus mandatos políticos, sem
privilegiar quem quer que fosse, por mais que privasse
de sua intimidade. Também era polêmico, de temperamento forte; muitas vezes a imprensa o chamou de
teimoso e birrento.
O Brasil deve muito a Itamar Franco. Ao assumir
a presidência da República, o país atravessava uma
enorme crise política, fruto do impeachment de Fernando Collor e, ao mesmo tempo, vivia um delicado momento econômico com a inﬂação acima de 3% ao dia.
A democracia brasileira retomava seus primeiros
passos e Itamar, com um espírito público ímpar, convocou todos os presidentes dos partidos políticos existentes e perguntou-lhes se queriam que fosse convocada
nova eleição já que restavam dois anos de mandato
(1992-1994). Ficou em silêncio por alguns minutos e
frente à concordância exposta pelo silêncio de todos,
assumiu o cargo de presidente da República. Num
momento de crise, Itamar Franco fez uma transição
democrática sem turbulências.
Pai do Plano Real – que sofreu objeção do PT,
mas faz-se necessário reconhecer – trouxe a estabilização de nossa moeda, depois de um longo período
de alta inﬂação e de planos não bem sucedidos, o que
propiciou também, até hoje, avanços na área social, o
aumento da renda do trabalhador e a diminuição das
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desigualdades sociais entre os brasileiros. Itamar Franco foi “O ﬁador do Real”, como escreveu domingo, 3
de julho, o jornal O Estado de S. Paulo.
Com mão ﬁrme sustentou a equipe econômica que
concebeu o Plano Real e o implementou, resgatando
assim, a dignidade do país destroçado pela inﬂação
galopante. Só quem viveu esse período de altíssima
inﬂação, sabe o que signiﬁca chegar ao mercado pela
manhã e comprar um quilo de arroz por um valor e, à
tarde, o mesmo quilo do mesmo arroz estar custando
muito mais. São coisas que não se consegue explicar
para os jovens de hoje. Foi a ﬁrmeza de propósitos de
Itamar que permitiu à economia deslanchar até atingirmos a posição que atualmente o Brasil desfruta no
mundo.
Como representante do Estado de Minas Gerais
no Senado Federal, Itamar teve participação exemplar
e decisiva. Em 1978, o então presidente Ernesto Geisel, com base em levantamento da Eletrobrás, resolveu aumentar a produção de energia elétrica, tendo
como matriz a fusão nuclear. Foi, então, negociado um
acordo com a Alemanha, o qual foi encaminhado ao
Congresso, prevendo a construção de oito usinas nucleares e a transferência tecnológica a partir da quarta.
O acordo foi aprovado pelo Congresso.
Entretanto, pouco tempo depois, a revista alemã
Der Spiegel, publicou uma série de matérias – que
foram reproduzidas pela imprensa brasileira – trazendo acusações de desvio dos recursos liberados na
construção da primeira das oito usinas acordadas. O
líder do MDB, Paulo Brossard, requereu a instalação
de uma CPI para investigar a “concepção” do acordo
nuclear Brasil-Alemanha.
Em outubro de 1978, a CPI elegeu seu presidente,
o senador Itamar Franco. Como era sua característica,
Itamar conduziu a Comissão de Inquérito com ﬁrmeza
e objetividade, conseguindo, àquela época, “rasgar o
véu de mistério” que cercava o Acordo com a Alemanha.
De autoria de Itamar Franco, um engenheiro
que se tornou político, a legislação que dispõe sobre
a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a
operação, a ﬁscalização, os custos, a indenização, a
responsabilidade civil e as garantias referentes aos
depósitos de rejeitos radioativos.
Neste ano de 2011, Itamar Franco, mais uma vez,
apresentou um projeto na área da energia nuclear, dispondo sobre a localização, no território nacional, de
usinas que operam com reatores nucleares. Em homenagem a ele, será importante que o Presidente da
CCJ, Senador Eunício de Oliveira, designe o relator do
PLS 139/2011, para que se dê andamento ao debate
e votação da matéria.
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Itamar, um estudioso da área de energia, após
extenso e dedicado trabalho, demonstrou ao Senado
que o Brasil precisa examinar, com atenção, o problema
nuclear. Em um de seus últimos pronunciamentos, ele
lembrou a importância que tem o Congresso Nacional
na autorização para instalação de usinas nucleares.
Lembrou à presidenta Dilma Rousseff que iria exigir
o cumprimento do art. 225, § 6°, da Constituição que
estabelece: “As usinas que operam com reator nuclear
deverão ter suas localizações deﬁnidas em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas”.
Itamar, como presidente mudou o paradigma da
política social brasileira. Concretizou grande parte da
ordem social prevista na Constituição de 88, na saúde,
na assistência social e na reforma agrária. Além disso,
foi ele quem primeiro elegeu como prioridade o combate à fome e inaugurou a participação da sociedade
civil de forma inédita e efetiva na gestão e formulação
das políticas públicas.
A gestação do que veio depois, do que veio de
melhor nas políticas sociais tanto com Fernando Henrique, com Lula e agora Dilma, deve-se ao breve e
grande governo do Presidente Itamar.
Sinto-me feliz de ter contribuído para uma articulação, ainda em janeiro de 1993, junto com o Senador
Pedro Simon, que possibilitou o encontro de Lula e
Itamar, encontro que foi a força-motriz da política de
combate à fome, reunião na qual participei, no gabinete presidencial.
Lula entregou a Itamar um documento elaborado pelo Governo Paralelo do PT, sobre Segurança
Alimentar, coordenado por José Graziano da Silva,
atual Diretor-Geral da FAO, no qual já se deﬁnia um
conjunto de diretrizes, de ações para uma política de
segurança alimentar, inexistente no país, e onde já se
previa a criação do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar. Tal Conselho foi instalado em 13 de maio de
1993 com a presença de Dom Helder Câmara, numa
histórica reunião em que todas as matizes políticas e
vertentes ideológicas do governo e da sociedade se
irmanaram para a erradicação da fome no Brasil.
O Conselho se estruturou com participação majoritária da sociedade civil – sendo que 21 membros
foram indicados pelo Movimento da Ética na Política
– e oito ministros, inclusive os da área econômica. Notáveis brasileiros lá estiveram, com autonomia, participação critica e co-responsabilidade sob a presidência
do Bispo de Caxias, Dom Mauro Morelli.
Em 24 de junho de 1993, o país se surpreende
vendo, pela primeira vez, representantes da sociedade civil – Dom Mauro e Betinho – ocuparem a rede de
rádio e TV para convocar a sociedade brasileira para
o engajamento na Ação da Cidadania Contra a Fome
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a Miséria e pela Vida. Este Movimento, liderado pelo
saudoso Betinho, que também integrava o CONSEA,
tinha forte liderança na interlocução do governo com
a sociedade e com o Congresso. No funeral nesta
segunda-feira, em Belo Horizonte, relembrei destes
episódios ao encontrar Dom Mauro Morelli, que hoje
é Coordenador do Programa de Segurança Alimentar
do Governo de Minas Gerais.
A aproximação do PT com o governo Itamar na
implementação do combate à fome foi decisiva para
um clima de paz e de harmonia num momento difícil, onde a governabilidade foi assegurada. Mais uma
vez, o Presidente Itamar foi capaz de ouvir e aceitar
sugestões, inclusive de seus opositores, consolidando
de uma vez a democracia em nosso país.
Acompanhei o trabalho do CONSEA, integrei a
Frente Parlamentar para o Combate a Fome, coordenada pelo Deputado Miro Teixeira. Tive a felicidade
de, em junho de 1994, participar da 1ª Conferência
de Segurança Alimentar que aprovou o Programa de
Renda Mínima.
Itamar Franco terminou seu mandato com um
grande índice de popularidade, prova disso foi seu
bem-sucedido apoio a Fernando Henrique Cardoso
na sucessão presidencial.
Foi um homem que nunca se dobrou frente ao
poder para receber benefícios pessoais e particulares;
pelo contrário, sempre se colocou soberanamente pelos interesses do Brasil. – Senador Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 811, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado “voto de aplauso” ao Padre Eugênio Pacelli Correia
Aguiar s.j., titular da Paróquia Cristo Rei, no Bairro de
Aldeota, Fortaleza (CE), pelos seus 15 anos de vida
sacerdotal, a serem comemorados no próximo dia 20
de julho.
Justiﬁcação
Batizado, premonitoriamente, com nome de papa,
o Pe. Eugênio Pacelli nasceu em 22 de setembro de
1964, primogênito de seis irmãos, em uma humilde família de Ibiapina, interior do meu Estado do Ceará. Lá
mesmo, sob a direção das Irmãs Joseﬁnas, cursou os
primeiros estudos na Escola Proﬁssional Monsenhor
Melo. Devoto desde sempre da Virgem Maria, descobriu sua vocação sacerdotal no seio da Companhia de
Jesus, concluindo o curso médio em Fortaleza. Depois
de fazer o noviçado em Salvador, Bahia, tomou seus
primeiros votos em Belo Horizonte, tendo-se ordenado
sacerdote jesuíta em Natal, no dia 20 de julho de 1996.
Desde fevereiro de 2004, padre Eugênio é o titular da Paróquia Cristo Rei, cuja comunidade ele anima
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incansavelmente com seu élan vital, a riqueza da sua
formação cultural (ele que é graduado em Filosoﬁa,
Teologia e Pedagogia e pós-graduado em Teologia
Catequética), seu empreendedorismo no comando de
obras físicas de construção e conservação da igreja,
sua fraterna dedicação ao crescimento espiritual dos
seus paroquianos.
Conto com a solidariedade do sentimento cristão
dos ilustres pares para a aprovação deste requerimento.– Senador Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 812, DE 2011
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 139, de 2009, que “Autoriza o
Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de Proteção
dos Recursos Hídricos”, seja apreciado, também, pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ,
além das comissões constantes do despacho inicial. –
Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77, de 2011,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo
nºs 587, 622, 689, 690, 695, 696 e 698, de 2010; 11,
14, 84 e 102, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 77/2011 – CCT
Brasília, 29 de junho de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos: 587, 622, 689, 690, 695, 696 e 698 de 2010;
11, 14, 84 e 102 de 2011.
Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Com referência ao Ofício nº 77, de 2011, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 84, de 2011,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 84/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de junho de 2011
Assunto: Decisão Terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 266, de
2011, que “Acrescenta o art. 26-A à Lei nº 9.096, de 19
de setembro de 1995, para prever a perda de mandato
por desﬁliação partidária sem justa causa”, de autoria do
Senador José Sarney e outros Senhores Senadores, com
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a supressão do inciso II, do parágrafo único, do art. 26A, na redação dada pelo art. 1º do PLS nº 266, de 2011.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Francisco Dornelles,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em exercício
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Com referência ao Ofício nº 84, de 2011, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº
656, de 2011, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício nº S/3, de 2011. A Presidência
tomará as providências necessárias para o cumprimento das conclusões.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
657 a 659, de 2011, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; Educação, Cultura e Esporte; e de
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 64, de 2008 (nº 1.104/2007, na Casa de origem, do
Deputado Alexandre Silveira), que altera a Lei nº 8.501,
de 30 de novembro de 1992, que dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para ﬁns de estudos ou pesquisas cientíﬁcas, e dá outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – O Sr. Senador Romero Jucá e A SRA. Senadora Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar, nesta sessão, que o Gabinete da Liderança do Governo nesta Casa recebeu, no
ﬁnal do mês de junho, importante revista enviada pela Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais
(Aesbe). É importante salientar que o referido veículo de
comunicação tem como objetivo principal a divulgação de
estudos e trabalhos de alto nível sobre os principais problemas que afetam a sociedade brasileira, notadamente os
que dizem respeito à distribuição do saneamento básico em
nível nacional e às questões ambientais ligadas ao setor.
A Aesbe tem sede no Distrito Federal, é uma entidade de caráter civil e sem ﬁns lucrativos, representa
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há 25 anos as empresas estaduais de água e esgoto do
País e é responsável pela edição da “Revista Sanear”.
Essa publicação é um inestimável meio de informação,
de intercâmbio de experiências, de apoio às iniciativas
da Aesbe e das suas associadas e de divulgação de
suas ideias sobre os principais problemas vividos pela
sociedade brasileira na área de saneamento básico.
Convém destacar que sua edição nº 14, de junho
de 2011, é toda dedicada à questão do Plano Nacional de Saneamento Básico, à necessidade urgente da
universalização desse serviço, aos grandes benefícios
sociais e econômicos que certamente decorrerão com
a implantação dessa infraestrutura básica, à defesa da
qualidade, do uso e da distribuição da água e à necessidade do cumprimento das novas normas de proteção
ambiental que deverão ser estabelecidas, à medida
que os projetos de infraestrutura forem executados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em seu Editorial do mês passado, a “Revista Sanear” apresenta o
ano de 2011 como um período de muito trabalho para a
Aesb. Assim, uma das preocupações da entidade para
melhorar a atuação das companhias de saneamento
tem se concentrado na direção da conquista da desoneração tributária do setor voltada para a universalização, especialmente a desoneração do PIS-Coﬁns.
Outra orientação destacada é a gestão compartilhada entre Estados e Municípios, nas regiões metropolitanas e em sistemas integrados. Além disso, é
lembrada a questão da dilatação dos prazos para ﬁrmar
Contratos de Programa, levando em consideração que
o tempo para a elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento foi prorrogado para 31/12/2013.
A Aesbe defende ainda que as populações de
baixa renda, à medida que forem beneﬁciadas pela
ampliação dos serviços de água e esgoto, devem contar com subsídios diretos e indiretos para que possam
pagar as contas mensais que serão cobradas pelo uso
dessas benfeitorias. Por ﬁm, a entidade assinala que
o esforço da universalização dos serviços de água e
esgoto deve primar pelo acesso continuado das pessoas; pela garantia de sustentabilidade; pela segurança da liberação dos recursos federais – que devem ter
regras claras de aplicação –, pela estabilidade e pelo
valor diferenciado das tarifas de consumo de energia
elétrica, principalmente para atender às camadas mais
pobres da população.
Nobres Senadoras e Senadores, de uma maneira geral, são esses os propósitos da Aesbe neste
ano de 2011. A entidade, que representa as empresas
estaduais do setor de saneamento básico, divulga em
sua Revista, de forma clara e objetiva, uma agenda
propositiva aos poderes públicos e à sociedade. Seu
objetivo primordial é o de contribuir para a superação
do nosso atraso nessa área de vital importância para
o futuro do desenvolvimento sustentável do País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho hoje a esta tribuna para dar também
o meu testemunho em homenagem a um grande brasileiro que deixará uma lacuna difícil de ser preenchida.
Quero, em meu nome e do povo do Estado de
Roraima, prestar esta justa homenagem ao senador e
ex-presidente Itamar Franco, pela contribuição que deu
em um momento crucial da história do País.
Muito já foi dito, e com justiça, nesta Tribuna, a
respeito do legado de Itamar Franco. E é uma unanimidade o entendimento de que a transição democrática
e a estabilidade política e econômica do país devem
muito à sua forma serena de liderar.
Em um momento de grandes dúvidas quanto à
solidez das instituições brasileiras, Itamar Franco assumiu a Presidência da República e, com sabedoria
e simplicidade, soube apaziguar os ânimos e oferecer
as garantias para que o processo democrático tivesse
continuidade, sem sobressaltos, ao mesmo tempo em
que criou as condições para que o país superasse a
famigerada hiperinﬂação que, por anos, consumiu as
economias e as esperanças dos brasileiros.
Hoje o Brasil está em outro patamar, vivemos
uma nova realidade, com crescimento econômico,
desenvolvimento social e estabilidade. Muitos tiveram
a sua contribuição. Alguns já foram reconhecidos, outros serão no curso natural da história. Ao nos deixar,
na semana passada, Itamar Franco já sabia ser um
desses homens públicos que terão um lugar especial
no coração e na memória dos brasileiros.
Fica aqui a minha homenagem e do povo do Estado de Roraima a este ilustre brasileiro, assim como a
solidariedade à família diante de uma perda inesperada
como essas. E que ﬁque o exemplo de Itamar Franco,
para que homens e mulheres de bem deste país façam
da política sua principal devoção.
É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã,
dia 06, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 527, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28
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de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e a legislação da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de
Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado,
cargos em comissão e cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários;
altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro
de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972,
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de
2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998 (proveniente
da Medida Provisória nº 527, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
29.06.2011)
Relator revisor: Senador Inácio Arruda
(Sobrestando a pauta a partir de:
02.05.2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 15.07.2011
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 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.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (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.
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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.)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 801, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437,
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de
julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras
providências.
(Pendente de emissão de pareceres da
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca indus-
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trial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta,
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Marisa Serrano.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo
e julgameno colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal, e as Leis nºs 9.503, de
23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
estabelece a obrigatoriedade da aprovação,
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para titular de Aditância nas representações diplomáticas.
Parecer sob nº 592, de 2011, da Comissão Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Gim
Argello, CRE)
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece
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normas para a organização e a manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 5, de 2008 e do Requerimento nº 591, de 2011,
de adiamento da discussão – art. 279, III)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
13
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 760, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (altera
o Código Florestal).
14
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 777, de 2011, de autoria do Senador Ciro
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Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011,
por regularem matéria correlata (adaptação
de veículos automotores a pessoas com deﬁciência física).
15
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2011, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o
Estatuto da Cidade).
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. PSOL
– AP) – Sem mais oradores, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 49
minutos.)
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Ata da 116ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 6 de julho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago,
Wellington Dias, e da Sra. Marinor Brito
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 31 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – As propostas de emenda à Constituição que
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 410, de
2011, do Senador Jayme Campos, Líder da Minoria
no Congresso Nacional, indicando, nos termos do §
5º do art. 4º do Regimento Comum, o Deputado Vaz
de Lima para a função de Vice-Líder da Minoria no
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
OFGSJAYM nº 410/2011-H
Brasília, 5 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de V.Exª para indicar o Deputado Vaz de Lima
(PSDB/SP), para ocupar uma das vagas de Vice-Líder
da Minoria no Congresso Nacional.
Sendo o que se apresenta para o momento,
renovo-lhe na oportunidade, expressões de consideração e apreço. – Senador Jayme Campos, Líder da
Minoria no Congresso Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Senador Alvaro Dias para
integrar, como Titular, a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nos
termos do Ofício nº 143/2011, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle em vaga destinada ao PSDB – Partido da
Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias Líder
do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 99/2011-PRES/CDR
Brasília, 5 de julho de 2011
Assunto: Eleição do Presidente e do Vice-Presidente
da Subcomissão Temporária da Copa do Mundo de
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016
(CDRCOOL).
Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que a Subcomissão
Temporária da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 (CDRCOOL), criada
no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, em reunião realizada na data de hoje, instalou
os seus trabalhos e elegeu para o Biênio 2011/2012:
– Presidente: Senadora Lídice da Mata (PSB
– BA)
– Vice-Presidente: Senador Ataídes Oliveira
(PSDB – TO)
Respeitosamente, Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
Ofício nº 485/2011-GSICAS
Brasília, 5 de julho de 2011

Ofício nº 143/11-GLPSDB
Brasília, de julho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Álvaro
Dias, para integrar, como titular, a Comissão de Meio

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me
a Vossa Excelência para comunicar que por ocasião
de minha participação nas Cerimônias de início do
desvio do rio Madeira para a Usina Hidrelétrica Santo
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Antonio, bem como a de assinatura do decreto-lei de
transposição de milhares funcionários públicos aos
quadros federais, ocorridas na Cidade de Porto Velho
– Estado de Rondônia, a convite de Sua Excelência,
a Presidenta da República, Dilma Roussef, não pude
comparecer nesta data à votação nominal em que
elegeu o ex-ministro das Cidades, Márcio Fortes de
Almeida, para o cargo de presidente da Autoridade
Pública Olímpica (APO) – órgão que vai coordenar a
organização dos Jogos Olímpicos de 2016.
Respeitosamente, Ivo Cassol, Senador da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, como titular, nos termos do Ofício nº 150, de
2011, da Liderança do PSDB, para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do
Requerimento nº 547, de 2011, destinada a investigar
irregularidades praticadas pelo ECAD.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 150/11-GLPSDB
Brasília, de julho de 2011
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nº 655/11, indico o senador
Aloysio Nunes para integrar, como titular, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as irregularidades praticadas pelo Ecad na arrecadação
e distribuição de recursos oriundos do direito autoral,
abuso da ordem econômica e prática de cartel no arbitramento de valores de direitos autorais de execução
pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento
da Lei nº 9.610/98.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias Líder
do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 813, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Continental FM, pelo
transcurso dos 21 anos de sua fundação, que ocorrerá
em 9-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser enca-
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minhada ao Senhor José Ângelo Pizzutti, no seguinte
endereço: Rua Orfanatróﬁo, 711 – Porto Alegre – RS
– CEP: 90840-440.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 814, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Band News FM, pelo
transcurso dos 34 anos de sua fundação, que ocorreu
em 4-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Leonardo Maneghetti, no seguinte
endereço: Rua Delﬁno Riet, 183 – Porto Alegre – RS
– CEP: 90660-120.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 815, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à RBS TV Cruz Alta, pelo
transcurso dos 22 anos de sua fundação, que ocorreu
em 1º-7-2011.
A Homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Rodrigo Bohrer, no seguinte
endereço: Rua Jango Vidal, 427 – Cruz Alta – RS –
CEP:98025-330.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 816, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Encanto FM, pelo
transcurso dos 22 anos de sua fundação, que ocorrerá em 6-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Leonardo Carlos Bratti, no
seguinte endereço: Rua 7 Irmãos, 180 – Encanto –
RS – CEP: 95960-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 817, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Viva FM, pelo transcurso
dos 21 anos de sua fundação, que ocorreu em 2-7-2011.
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Carlos Domingos Piccoli, no
seguinte endereço: Rua Júlio de Castilhos, 651 – sala
801 – Farroupilha – RS – Cep: 95180-000.
Sala das Sessões, de julho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

A homenagem do Senado Federal que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada à Senhora Ana Lúcia Cocentino, no seguinte
endereço: Rua Pinheiro Machado, 2.382 – Santiago –
RS – CEP: 97700-000.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 818, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 822, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Cultura de Bagé AM,
pelo transcurso dos 65 anos de sua fundação, que
ocorreu em 4-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Vacionir Silva Lopes, no seguinte
endereço: Av. Sete de Setembro, 672 – Bagé – RS
– CEP: 96400-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Popular FM, pelo transcurso
dos 22 anos de sua fundação, que ocorreu em 1º-7-2011.
A homenagem do Senado Federal que é extensiva
aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhado ao Senhor Sílvio Brune, no seguinte endereço:
Rua Senhor dos Passos, 441 – Bairro Languiru – Teutônia – RS – CEP: 95890-000.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO Nº 819, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Tropical FM pelo transcurso
dos 29 anos de sua fundação, que ocorreu em 1º-7-2011.
A homenagem do Senado Federal que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor João Pedro Müller no seguinte
endereço: Av. Alberto Müller, 242 – Lajeado – RS –
CEP: 95900-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 820, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à Rádio Erechim, pelo transcurso
dos 64 anos de sua fundação que ocorreu em 2-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Evandro Carlos Pereira de
Couto, no seguinte endereço: Av. Comandante Kraemer, 96 – 2º andar – Erechim – RS – CEP: 99700-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 821, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Verdes Pampas FM,
pelo transcurso dos 23 anos de sua fundação, que
ocorrerá em 7-7-2011.

REQUERIMENTO Nº 823, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Alto de Taquari AM,
pelo transcurso dos 63 anos de sua fundação, que
ocorrerá em 10-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada à Senhora Sílvia Cardoso, no seguinte
endereço: Rua Fernando Abott, 427 – 2º andar – Estrela – RS – CEP: 95880-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 824, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à RBS TV Pelotas, pelo transcurso
dos 39 anos de sua fundação, que ocorreu em 5-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor João Paulo Célia, no seguinte
endereço: Rua Hipólito José da Costa, 155 – Pelotas
– RS – CEP: 96080-580.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Voto
de Congratulações à TV Record, pelo transcurso dos
4 anos de sua fundação, que ocorreu em 1º-7-2011.
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A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Fábio Tucilho, no seguinte
endereço: Rua Corrêa Lima, 2222 – Porto Alegre –
RS – CEP: 90850-250.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 827, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado
Voto de Aplauso ao Padre Dr. Prof. Claírton Alexandrino
de Oliveira, Pároco da Catedral Metropolitana de Fortaleza
e Vigário Episcopal da Arquidiocese da mesma capital –
Região Episcopal Metropolitana de São José. Requeiro,
também, que, acatado o presente Requerimento, disso
seja feita imediata comunicação ao referido sacerdote.
Justiﬁcação
Nascido na localidade de Quitaiús, Município de
Lavras da Mangabeira, na região do Cariri (CE), o PE.
Claírton, desde a juventude, trabalha incansavelmente
para levar aos ﬁéis cearenses a mensagem viviﬁcante
de justiça e paz da Igreja Católica Apostólica Romana,
com foco no fortalecimento da instituição da família e na
defesa da sacralidade da vida humana em todas as suas
etapas. Intelectual com vários cursos de pós-graduação
no Brasil e no exterior, membro da Academia Lavrense
de Letras, aprovado em primeiro lugar no Exame para
Ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil, além de
muitos artigos e livros publicados sobre temas que angustiam a consciência contemporânea, é também homem
de ação, cujo dinamismo e iniciativa se manifestam em
plenitude, diante do desaﬁo de liderar grande conjunto
de obras de reforma da Catedral de Fortaleza, pelo que
governantes e povo do Ceará lhe são eternamente gratos.
Conﬁo na sensibilidade cristã dos nobres pares,
independentemente dos credos especíﬁcos que professam, para a aprovação dessa proposição de justa homenagem a um homem que encontrou na solidariedade
ao próximo a melhor forma de vivenciar o amor a Deus.
Sala das Sessões, de 2011. – Senador Eunício Oliveira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 541/2007,
que “Autoriza o Poder Executivo a instituir Programa
de Melhoria Habitacional em Áreas Urbanas de Ris-
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co com participação do Comando do Exército.”, com
o Projeto de Lei do Senado nº 16/2009, que “Institui
Programa para a Revitalização das áreas atingidas
pelas enchentes no Brasil nos anos de 2008 e 2009.”,
que encontra-se apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 65/2010 que “Altera as Leis nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano e dá outras providências; nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, (...)
para impedir a ocupação de áreas de risco e fortalecer
o planejamento de medidas de drenagem de águas
pluviais urbanas e de manejo da vazão dos rios.” e ao
Projeto de Lei do Senado nº 99/ 2010, que “Altera a
Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe
sobre o parcelamento do solo e dá outras providências,
e a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV
e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas e dá outras providências,
para impedir a implantação de infraestrutura básica e
a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas de risco.”, por versarem sobre o mesmo
assunto. – Senador Vital do Rêgo.
REQUERIMENTO Nº 829, DE 2011
Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea “c”, nº
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que o Projeto de Lei do Senado nº 315 de 2008, que
visa proibir o uso de produtos de tabaco em ambientes
fechados, que tramita em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nº 316 de 2008, que altera o art. 2º da
Lei nº 9.294/96, de 15 de julho de 1996, que dispõe
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, e nº 420 de 2005, que proíbe o
uso de produtos de tabaco nos bares, restaurantes, e
demais estabelecimentos assemelhados, localizados
em todo o território nacional, sejam apreciados também
pela Comissão de Assuntos Econômicos, por tratarem
de matéria no âmbito de sua competência.
Justiﬁcação
Em uma análise preliminar dos projetos supracitados, estou plenamente convencido da inafastável
necessidade de que as referidas proposições sejam
submetidas ao crivo da Comissão de Assuntos Econômicos, por tratarem de matéria de impacto econômico,
que carecem de avaliação especíﬁca por um corpo
técnico especializado.
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Com efeito, foram realizados estudos, como o
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, intitulado
“O valor do cigarro e do consumidor fumante para
bares e restaurantes de São Paulo”, que demonstrou
forte impacto econômico, com uma provável redução
de faturamento para o setor de bares, restaurantes,
padarias e hotéis.
Dados internacionais corroboram com este entendimento e comprovam a tendência de queda no
faturamento do setor após a implementação do banimento. No Reino Unido, as vendas caíram 10% nos
pubs, em decorrência da redução de 14% no número de
freqüentadores, apenas dois meses após a introdução
da proibição. Na Escócia, foram fechados 1.409 pubs,
o que representou cerca de quatro estabelecimentos
por dia, no período avaliado. O mesmo comportamento de mercado foi veriﬁcado em países como Canadá,
Estados Unidos, Austrália, etc.
Ante o exposto, considero de suma importância
a análise das propostas pela Comissão de Assuntos
Econômicos. – Senador Ciro Nogueira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 391, DE 2011
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre os veículos de
transporte especíﬁco de pessoas doentes,
ou acidentadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao Art. 97, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 – O Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 97. As características dos veículos,
suas especiﬁcações básicas, conﬁguração e
condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo
CONTRAN, em função de suas aplicações.
Parágrafo único. Os veículos públicos e
privados que sejam destinados ao transporte
especíﬁco de pessoas doentes, ou acidentadas, deverão estar aparelhados com equipamentos básicos de pronto-socorro, torpedo
com gás oxigênio e materiais de manuseio
paramédico, que sejam certiﬁcados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (INMETRO)”. (NR)
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor depois de transcorridos 180 dias da data de sua publicação.
Justiﬁcação
A ambulância é o veículo destinado ao transporte de pessoas doentes ou feridas do, ou para o, local
de atendimento. A função essencial desses veículos
especiais é trazer cuidados médicos a pacientes fora
do hospital e, quando apropriado, para transportar um
paciente ao hospital para um tratamento ou procedimentos complementares.
Na maioria dos pequenos municípios a ambulância
exerce um papel ainda mais importante pois, na maioria
das vezes, é o único meio responsável por transportar
essas pessoas até os centros hospitalares das cidades
mais próximas para receber atendimento médico.
Ocorre que, algumas âmbulâncias não apresentam
equipamentos básicos para atender essas pessoas, como
por exemplo, torpedo com gás oxigênio e materiais de
manuseio paramédico. É importante ressaltar que um indivíduo doente ou acidentado pode ter o seu quadro clínico
agravado durante o percurso realizado pela ambulância.
Assim, visando a melhor adequação desses veículos, proponho o que chamo de “kit mínimo” para garantir maior segurança durante transporte da pessoas
doente ou ferida.
Para tanto, espero merecer o apoio dos ilustres
senadores desta respeitada Casa legislativa. – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro
....................................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO IX
Dos Veículos
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
....................................................................................
Art. 97. As características dos veículos, suas
especiﬁcações básicas, conﬁguração e condições
essenciais para registro, licenciamento e circulação
serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de
suas aplicações
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 392, DE 2011
Altera a lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas
federais, para conceder isenção de taxa de
inscrição em concurso público federal ao
candidato com deﬁciência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 11, da lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art.11 ...................................................
Parágrafo único. Inclui-se dentre as hipóteses de isenção previstas no caput o candidato com deﬁciência, assim reconhecido na
forma da lei.” (NR)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor depois de transcorridos 60 dias da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Todos nós sabemos as inúmeras diﬁculdades
enfrentadas pelas pessoas com deﬁciência para exercer a cidadania garantida pela Constituição Federal a
todos os brasileiros.
Essas diﬁculdades colocam a pessoa com deﬁciência numa posição de hiposuﬁciente em comparação
ao restante da sociedade, o que, por si só, justiﬁca tratamento desigual. Esse é o desdobramento natural do
princípio da igualdade – tratar os desiguais na medida
das suas desigualdades.
Muitas vezes a pessoa com deﬁciência deixa de
prestar um concurso público por não ter condições de
arcar com os custos da inscrição, diminuindo, ainda mais,
as oportunidades de ingressar no mercado de trabalho.
Por reconhecer essas diﬁculdades e, com o objetivo maior de fazer justiça, é que espero merecer o
apoio dos ilustres senadores desta respeitada Casa
legislativa. – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
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TÍTULO II
Do Provimento, Vacância, Remoção,
Redistribuição e Substituição
CAPÍTULO I
Do Provimento
Seção III
Do Concurso Público
Art. 11. O concurso será de provas ou de provas
e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo
plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato
ao pagamento do valor ﬁxado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses
de isenção nele expressamente previstas.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 393, DE 2011
Acrescenta § 2º ao art. 2º da Lei nº
10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe
sobre a oferta e as formas de aﬁxação de
preços de produtos e serviços para o consumidor, para exigir que os fornecedores
varejistas de produtos ofertados ao consumidor aﬁxem o preço de venda do produto
e o preço por unidade padrão de medida.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte §
2º, renomeando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 2º. .................................................
..............................................................
§ 2º Nos produtos que contenham, em
sua embalagem, a indicação de unidade de
medida, o fornecedor varejista deverá aﬁxar,
além do preço de venda do produto, o preço
por unidade padrão de medida de peso, volume, tamanho ou outra que venha a ser indicada na embalagem, suscetível de facilitar
a comparação de preços entre os produtos
ofertados.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
É prática comum dos fornecedores de produtos
vinculados a unidade de medida manter o preço de mercado praticado na rede varejista, mas com diminuição
da quantidade de peso, volume ou tamanho ofertados.
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Então, por exemplo, o saco de arroz de cinco
quilos vendido pelo mesmo preço praticado nos meses anteriores, mas só que agora a oferta fosse de um
saco de arroz de apenas quatro quilos.
Isso representa uma verdadeira fraude em curso no mercado de consumo, capaz de confundir até o
consumidor atento e experiente.
E como não há padronização de unidades, ﬁca
quase impossível comparar preços em tempo útil, dado
que os produtos têm preços diferentes, mas também
são ofertados em quantidades diferentes de peso, tamanho ou volume.
A solução que se coloca é a de a rede varejista
de supermercados e similares aﬁxarem dois preços
para o mesmo produto: o valor do pacote, chamado
de preço de venda da coisa, e o valor do mesmo produto, mas agora por unidade padrão de medida (peso,
volume ou tamanho), chamado de preço por unidade
padrão de medida.
Isso facilitará a comparação de preços entre
produtos concorrentes, o que fomenta, a uma só vez,
os princípios constitucionais da livre concorrência e
da defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V da
Constituição).
Com essas considerações, solicito o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação deste projeto, que tem
evidente relevância econômica, social e jurídica para a
proteção dos consumidores. – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
Preâmbulo
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
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TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por ﬁm assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I – soberania nacional;
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
....................................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guimarães , Presidente – Mauro Benevides , 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente – Marcelo
Cordeiro , 1.º Secretário – Mário Maia , 2.º Secretário
– Arnaldo Faria de Sá , 3.º Secretário – Benedita da
Silva , 1.º Suplente de Secretário – Luiz Soyer , 2.º
Suplente de Secretário – Sotero Cunha , 3.º Suplente
de Secretário – Bernardo Cabral ,
....................................................................................
LEI No 10.962, DE 11 DE OUTUBRO DE 2004
Mensagem de veto
Regulamentação
Dispõe sobre a oferta e as formas de
aﬁxação de preços de produtos e serviços
para o consumidor.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei regula as condições de oferta e aﬁxação de preços de bens e serviços para o consumidor.
Art. 2o São admitidas as seguintes formas de aﬁxação de preços em vendas a varejo para o consumidor:
I – no comércio em geral, por meio de etiquetas
ou similares aﬁxados diretamente nos bens expostos
à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço
à vista em caracteres legíveis;
II – em auto-serviços, supermercados, hipermercados, mercearias ou estabelecimentos comerciais
onde o consumidor tenha acesso direto ao produto,
sem intervenção do comerciante, mediante a impressão ou aﬁxação do preço do produto na embalagem,
ou a aﬁxação de código referencial, ou ainda, com a
aﬁxação de código de barras.
Parágrafo único. Nos casos de utilização de código referencial ou de barras, o comerciante deverá expor, de forma clara e legível, junto aos itens expostos,
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informação relativa ao preço à vista do produto, suas
características e código.
Art. 3o Na impossibilidade de aﬁxação de preços
conforme disposto no art. 2º, é permitido o uso de relações de preços dos produtos expostos, bem como dos
serviços oferecidos, de forma escrita, clara e acessível
ao consumidor.
....................................................................................
Brasília, 11 de outubro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Márcio Thomaz Bastos.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 13.10.2004

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 394, DE 2011
Dispõe sobre a distribuição de material
didático, pela União, às escolas públicas de
educação básica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A União criará iniciativas para prover, de
forma regular e gratuita, as escolas de educação básica
das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito
Federal, de materiais didáticos adequados ao desenvolvimento do processo educativo.
Parágrafo único. Entre as iniciativas de que trata
este artigo, deve constar, obrigatoriamente, a distribuição de livros didáticos para professores e alunos,
bem como a de obras de referência, de literatura e de
pesquisa para as escolas.
Art. 2º As iniciativas de que trata o art. 1º têm
por objetivos:
I – aperfeiçoar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem;
II – incentivar a difusão de valores de cidadania;
III – democratizar o acesso ao conhecimento;
IV – incentivar a atitude investigativa dos alunos;
V – fomentar a leitura;
VI – estimular a capacidade de aprendizagem
dos alunos;
VII – contribuir para a atualização dos proﬁssionais da educação.
Art. 3º As iniciativas de que trata o art. 1º devem
se pautar pelas diretrizes de respeito:
I – ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
II – às diversidades sociais, culturais e regionais;
III – à autonomia pedagógica das escolas;
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IV – à legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eﬁciência.
Art. 4º Os entes federados participarão das iniciativas federais de que trata esta Lei por meio de adesão formal, observados procedimentos estipulados no
regulamento.
Art. 5º Periodicamente, será feito processo de
seleção, aquisição e distribuição de livros, com a intercalação do atendimento a níveis e etapas de ensino,
na forma do regulamento.
§ 1º Serão expedidas normas para coibir atos
que caracterizem tentativa de inﬂuência indevida no
processo seletivo dos materiais didáticos, em todas as
suas fases, inclusive junto às escolas e professores.
§ 2º Os professores serão os responsáveis por
escolher os livros didáticos, a partir de seleção de qualidade feita pela União.
Art. 6º A avaliação pedagógica dos livros será
realizada por instituições de educação superior públicas, de acordo com as orientações estabelecidas em
regulamento, com a participação de docentes de seus
quadros e de outras instituições de educação superior
e de professores da educação básica.
Art. 7º Serão expedidas orientações sobre a reutilização e cessão deﬁnitiva dos materiais distribuídos
no âmbito das iniciativas de que trata esta Lei.
Parágrafo único. As secretarias de educação
dos entes federados e as escolas que receberem da
União materiais didáticos novos ou reutilizáveis devem
conservá-los em bom estado e orientar seus usuários
a seguir o mesmo procedimento.
Art. 8º As despesas das iniciativas federais dispostas nesta Lei correrão à conta de dotações anualmente
a elas consignadas, observados os limites estipulados
na forma da legislação orçamentária e ﬁnanceira.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal, em seu art. 208, VII, estabelece como dever do Estado o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material didaticoescolar, além de transporte, alimentação e assistência
à saúde. Tradicionalmente, o atendimento de material
didaticoescolar é feito por programas federais de distribuição de livros didáticos, bem como de obras de
referência, de literatura e de pesquisa para as escolas.
As iniciativas federais nessa área remontam a
1929, ano de criação do Instituto Nacional do Livro
(INL); a 1938, quando do surgimento da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD); e a 1966, por ocasião
do acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a

JULHO 2011
27266

Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), que levou à criação da Comissão
do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), bem como
à aprovação de recursos para a distribuição gratuita de
51 milhões de livros, ao longo de três anos.
Atualmente, o MEC desenvolve o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que compra e distribui obras didáticas aos alunos de escolas públicas do
ensino fundamental e médio, na modalidade regular
e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também é
executado pelo MEC o Programa Nacional Biblioteca
da Escola (PNBE), concernente às obras de referência,
literatura e pesquisa. Apenas no primeiro programa, o
Governo Federal investiu, em 2010, mais de R$ 1 bilhão, com a aquisição e distribuição de 137,5 milhões
de livros didáticos.
Desde o ﬁm da década de 1960, todos os governos implementaram programas amplos de distribuição
de livros didáticos. Houve, ainda, períodos de distribuição ou de venda subsidiada de outros materiais
didáticos, como cadernos, lápis, canetas e borrachas.
Isso ocorreu, por exemplo, na época da Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) e da Fundação
de Assistência ao Estudante (FAE), entre as décadas
de 1970 e de 1980. Mas as políticas de distribuição de
livros foram marcadas pela continuidade, com sucessivos aperfeiçoamentos, entre os quais merece destaque
a transferência, para os professores, da escolha das
obras a serem utilizadas em suas aulas.
Nas últimas décadas, todavia, esses programas
federais foram regidos por decretos, resoluções e portarias. A principal norma que os regulamenta, atualmente, é o Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010.
Avaliamos como de grande relevância a criação de lei
sobre a matéria, de forma a assegurar as linhas gerais
das iniciativas da União, sem prejuízo das especiﬁcidades dos programas de cada governo.
O presente projeto de lei busca suprir essa lacuna.
Para não prejudicar os programas em andamento, as
normas sugeridas não comprometem sua execução.
Contudo, garantem a existência de iniciativas dessa
natureza e o seu desenvolvimento, de acordo com
os princípios constitucionais de equidade, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência.
Em vista dos argumentos expostos, peço às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores seu
voto favorável à aprovação deste projeto. – Senadora
Maria do Carmo Alves.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 395, DE 2011
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões
novos destinados exclusivamente ao uso na
agricultura familiar camponesa brasileira,
quando adquiridos por agricultor familiar
camponês ou empreendedor familiar rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as máquinas e equipamentos
agrícolas, veículos utilitários, tratores e caminhões novos, de fabricação nacional ou fabricados em países
integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL),
destinados exclusivamente ao uso na agricultura familiar
camponesa brasileira, quando adquiridos por agricultor
familiar ou empreendedor familiar rural.
§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se agricultor
familiar camponês, proprietário rural ou empreendedor
familiar rural aquele que preenche os requisitos do art.
3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 2º Para enquadramento no caput deste artigo,
o agricultor familiar camponês, ou empreendedor familiar rural deverá ser posseiro, proprietário, assentado,
meeiro, parceiro ou arrendatário.
§ 3º Para ﬁns de comprovação do disposto no §
2º, o agricultor familiar camponês ou empreendedor
familiar rural deverá apresentar certiﬁcado de cadastro
de imóvel rural (CCIR) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ou Contrato de
Arrendamento Rural, de Meação ou de Parceria Agrícola, ou Escritura de Proprietário Rural, ou Certidão de
Registro do Imóvel, devidamente registrado no cartório
competente, ou a Concessão de Direito Real de Uso.
§ 4º Não se aplica ao posseiro agricultor familiar
camponês ou empreendedor familiar rural o disposto
no § 3º.
Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º será concedida na forma do regulamento, e será nula, para todos os efeitos, sendo o imposto devido com todos os
acréscimos legais, se veriﬁcado o seguinte:
I – alienação de bem adquirido nos termos deste artigo antes de dois anos contados da data da sua
aquisição, a pessoas físicas ou jurídicas, que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos
no caput deste artigo; ou
II – a comprovação de uso do bem em atividade
diversa da que houver justiﬁcado o benefício.
Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
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de multa e juros moratórios previstos na legislação em
vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.
Art. 3º A isenção do IPI especiﬁcada no art. 1º
somente poderá ser utilizada uma vez ao ano, ou ainda, excepcionalmente, nos casos em que ocorra sua
destruição completa ou o seu desaparecimento por
furto ou roubo.
Art. 4º Fica assegurada à manutenção do crédito
do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem, empregados
na industrialização dos produtos referidos neste artigo.
Art. 5º O imposto incidirá normalmente sobre
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equipamentos de série ou originais dos produtos adquiridos
nos termos do art. 1º.
Art. 6º Para os ﬁns do disposto no inciso II do
caput do art. 5º e no art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo estimará o montante da renúncia de receita decorrente do
disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que
se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, o
qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja
apresentação ocorrer depois de sessenta dias de publicação desta Lei.
Art. 7º A isenção de que trata esta Lei produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do exercício ﬁnanceiro
imediatamente posterior àquele em que for implementado o disposto no art. 6º.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Muito embora não tenha o rendimento e a produtividade da agroindústria, a agricultura familiar camponesa continua tendo papel fundamental nas políticas
agrícola, fundiária e de meio-ambiente do País. Nos
últimos anos, o governo federal vem desenvolvendo
importantes iniciativas em prol dos trabalhadores rurais
e da economia familiar, mas elas se mostram insuﬁcientes. Medidas econômicas adicionais precisam ser
adotadas para que o homem simples do campo possa
desenvolver as suas atividades, de forma a aumentar a
produtividade, sem esgotar as terras que possui, investindo para recuperar as já desgastadas. Os benefícios
ﬁscais que o nosso projeto contém visam exatamente
reduzir os custos do investimento necessário para alcançar essas metas.
A concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de insumos,
máquinas e equipamentos agrícolas, veículos, tratores
e caminhões novos para uso do pequeno agricultor nas
suas atividades que se pretende autorizar, constitui
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medida efetiva para minorar as diﬁculdades de investimento do agricultor familiar.
A isenção estimulará os investimentos e contribuirá para o fortalecimento da produção familiar o
que terá importantes reﬂexos na proteção ao meio
ambiente, evitando o desmatamento com práticas de
desenvolvimento sustentável.
A medida, pelo seu alcance, é ainda mais importante que a redução de IPI para a indústria automobilística
e de eletrodomésticos, que, muitas vezes, polui muito
mais, congestiona e não gera alimento. Estamos convictos de que o benefício dado para quem, em grande
parte, alimenta o povo brasileiro gerará empregos, além
de representar importante contribuição para proteger
a natureza e interiorizar o desenvolvimento do Brasil.
Por acreditar que o presente Projeto de Lei contribui para preservar o meio ambiente e ampliar o desenvolvimento sustentável do Brasil, rogo apoio dos
nobres Pares à Proposição. – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006
Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o ................................................................
....................................................................................
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I – não detenha, a qualquer título, área maior do
que 4 (quatro) módulos ﬁscais;
II – utilize predominantemente mão-de-obra da
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento ou empreendimento;
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo
não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou
outras formas coletivas de propriedade, desde que a
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro)
módulos ﬁscais.
§ 2o São também beneﬁciários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a
todos os requisitos de que trata o caput deste artigo,
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cultivem ﬂorestas nativas ou exóticas e que promovam
o manejo sustentável daqueles ambientes;
II – aqüicultores que atendam simultaneamente
a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo
e explorem reservatórios hídricos com superfície total
de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração
se efetivar em tanques-rede;
III – extrativistas que atendam simultaneamente
aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput
deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente
no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;
IV – pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do
caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira
artesanalmente.
§ 3o O Conselho Monetário Nacional – CMN
pode estabelecer critérios e condições adicionais de
enquadramento para ﬁns de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma
a contemplar as especiﬁcidades dos seus diferentes
segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam
a percentuais mínimos de agricultores familiares em
seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneﬁciada, processada ou comercializada
oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo
CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Título VI
Da Tributação e do Orçamento

Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o ................................................................
....................................................................................
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Capítulo II
Das Finanças Públicas
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício ﬁnanceiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
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na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências ﬁnanceiras oﬁciais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento ﬁscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo poder público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
poder público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à ﬁxação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício ﬁnanceiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão ﬁnanceira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária, e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 396, DE 2011
Altera a Lei nº 8.427, de 27 de maio de
1992, para autorizar a concessão de subvenção econômica para agricultores familiares e
empreendedores familiares rurais que empreendam práticas de conservação ambiental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se o seguinte art. 5º-B na Lei nº
8.427, de 27 de maio de 1992:
“Art. 5º-B. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções econômicas na
forma de rebates, bônus de adimplência, redução de juros, garantia de preços de produtos
agropecuários e outros benefícios a agricultores familiares e empreendedores familiares
rurais, que preencham os requisitos do art. 3º
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e
que empreendam práticas de conservação do
meio ambiente, nas operações de crédito rural
contratadas, ou que vierem a ser contratadas,
com as instituições ﬁnanceiras integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural.
§ 1º Para fazer jus ao benefício de que
trata o caput, o agricultor familiar camponês ou
empreendedor familiar rural deverá desenvolver
práticas que contribuam para a conservação
e recuperação do solo e que sejam atestadas
por instituição pública federal competente, na
forma de regulamento.
§ 2º Para enquadramento no caput deste
artigo, o agricultor familiar camponês ou empreendedor familiar rural deverá ser posseiro,
proprietário, assentado da reforma agrária,
meeiro, parceiro ou arrendatário.
§ 3º Para ﬁns de comprovação do disposto no § 2º, o agricultor familiar camponês
ou empreendedor familiar rural deverá apresentar certiﬁcado de cadastro de imóvel rural
(CCIR) do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), ou Contrato de Arrendamento Rural, de Meação ou de Parceria
Agrícola, Escritura de Proprietário Rural, ou
Certidão de Registro do Imóvel, devidamente
registrado no cartório competente, ou a Concessão de Direito Real de Uso.
§ 4º Não se aplica ao posseiro agricultor
familiar camponês ou empreendedor familiar
rural o disposto no § 3º.
§ 5º As subvenções de que tratam o caput deste artigo serão concedidas na forma
de regulamento especíﬁco” (NR)
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Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do art. 5º e no art. 16 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o
montante do benefício decorrente do disposto nesta Lei e
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art.
165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após
decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 3º A subvenção de que trata esta Lei produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do exercício ﬁnanceiro
imediatamente posterior àquele em que for implementado o disposto no art. 2º.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A adaptação do crédito rural, com a promoção
adequada de mecanismos de subvenção econômica,
para conservação e recuperação de solo, com o reﬂorestamento e/ou a regeneração ﬂorestal pode representar uma medida estratégica para fomentar a agricultura
familiar camponesa em todo o Brasil.
Com pequeno incentivo econômico, boas práticas conservacionistas podem ser desenvolvidas, com
reﬂexos positivos tanto para a produção quanto para a
conservação do meio ambiente. Por exemplo, o plantio
em nível e o terraceamento, o plantio consorciado e a
rotação de culturas, a adubação química e orgânica,
a proteção e recuperação de nascentes podem ser
estabelecidos como parâmetros para que o pequeno
produtor rural receba incentivo por meio de subvenção
econômica, que poderá ajudar na estratégia de desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, ampliar a
renda em regiões empobrecidas do País.
Nunca é demais lembrar que o investimento inclui
o preparo, o plantio e a adubação do solo, os tratos
culturais, o cercamento e o desassoreamento dos mananciais existentes em cada imóvel. Medidas simples
que, por certo, contribuirão para inserir mais e mais
produtores familiares na defesa do Meio Ambiente.
Além disso, a diversiﬁcação das atividades agropecuárias na agricultura familiar camponesa, com a inclusão dos hortifrutigranjeiros, da indústria caseira, do
turismo rural e da criação de pequenos animais, poderá
contribuir decisivamente para melhoria da qualidade
de vida no campo, com melhor distribuição de renda
e redução do desmatamento.
Em face do exposto, solicitamos apoio dos nobres colegas para aprovação desta Proposição, para
que o crédito rural brasileiro seja diferenciado para
agricultura familiar camponesa e que cumpra, além da
função de melhoria de renda, o objetivo de promover
o desenvolvimento com preservação ambiental. – Senadora Ana Rita.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006
Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o ................................................................
....................................................................................
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I – não detenha, a qualquer título, área maior do
que 4 (quatro) módulos ﬁscais;
II – utilize predominantemente mão-de-obra da
própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III – tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio
estabelecimento ou empreendimento;
IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo
não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou
outras formas coletivas de propriedade, desde que a
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro)
módulos ﬁscais.
§ 2o São também beneﬁciários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a
todos os requisitos de que trata o caput deste artigo,
cultivem ﬂorestas nativas ou exóticas e que promovam
o manejo sustentável daqueles ambientes;
II – aqüicultores que atendam simultaneamente
a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo
e explorem reservatórios hídricos com superfície total
de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração
se efetivar em tanques-rede;
III – extrativistas que atendam simultaneamente
aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput
deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente
no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;
IV – pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do
caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira
artesanalmente.
§ 3o O Conselho Monetário Nacional – CMN
pode estabelecer critérios e condições adicionais de
enquadramento para ﬁns de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de forma
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a contemplar as especiﬁcidades dos seus diferentes
segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam
a percentuais mínimos de agricultores familiares em
seu quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneﬁciada, processada ou comercializada
oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo
CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o ................................................................
....................................................................................
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e ﬁnanceira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os ﬁns desta Lei Complementar, considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação especíﬁca e suﬁciente, ou
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma
que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
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§ 4o As normas do caput constituem condição
prévia para:
I – empenho e licitação de serviços, fornecimento
de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3o do art. 182 da Constituição.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Título VI
Da Tributação e do Orçamento
Capítulo II
Das Finanças Públicas
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º .......................................................
..............................................................
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo
à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 397, DE 2011
Altera o § 1º do art. 8º do Estatuto da
Advocacia, a ﬁm de estender por três anos
a validade da aprovação na primeira etapa
do Exame de Ordem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de
julho de 1994 (Estatuto da Advocacia) passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º O Exame de Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da
OAB, assegurado ao candidato aprovado na
primeira etapa, de prova objetiva, o direito de
não precisar mais refazê-la, pelo prazo de
três anos, considerando-o automaticamente
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habilitado para a segunda etapa, de prova
prático-proﬁssional.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Exame de Ordem tem se revelado um sucesso como instrumento de controle de acesso ao
exercício da advocacia, viabilizando a exclusão de
candidatos que, embora tenham concluído o curso
de graduação, bacharelando-se em Direito, não conseguem comprovar um mínimo de proﬁciência que
os habilite a desempenhar, de forma responsável, a
proﬁssão de advogado.
Não obstante o mérito desse importante mecanismo, não se pode negar que, por se tratar de avaliação de caráter eliminatório, não raro suscita elevado
estresse nos candidatos, gerando, até mesmo, problemas de saúde.
Ocorre que, por força de disposição legal (art. 8º,
§ 1º do Estatuto da Advocacia), é o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quem detém a competência para regulamentar a realização do
Exame de Ordem.
Nesses termos, o Conselho Federal, no art. 5º
do seu Provimento nº 81, de 1996, determinou que
o Exame de Ordem fosse realizado em duas etapas,
sendo a segunda etapa, de prova prático-proﬁssional,
acessível somente aos candidatos aprovados na primeira, de prova objetiva.
No âmbito dessa sistemática, são muitos os casos em que, apesar de reprovado na prova prático-proﬁssional da segunda etapa, ainda assim o candidato
tem que se submeter novamente à prova objetiva da
primeira etapa dos certames seguintes, sendo certo
que, se já demonstrou capacidade ou conhecimento
que o tenha habilitado à realização da prova prático-proﬁssional, não há porque submetê-lo novamente
ao desgaste de ter que demonstrar aptidão na prova
objetiva dos exames seguintes.
Por tais razões, estamos propondo alterações
no Estatuto da Advocacia, de modo a assegurar ao
candidato aprovado na primeira etapa de provas o direito de não precisar mais refazê-la, pelo prazo de três
anos, considerando-o automaticamente habilitado para
a segunda etapa ao longo desse período.
Por ser uma medida justa e sensata e que nenhum prejuízo traz para o necessário controle de acesso à advocacia, esperamos contar com o apoio dos
ilustres pares na aprovação desta matéria. – Senador
Eduardo Amorim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
“ .............................................................
CAPÍTULO III
Da Inscrição
Art. 8º Para inscrição como advogado é
necessário:
I - capacidade civil;
II - diploma ou certidão de graduação em
direito, obtido em instituição de ensino oﬁcialmente autorizada e credenciada;
III - título de eleitor e quitação do serviço
militar, se brasileiro;
IV - aprovação em Exame de Ordem;
V - não exercer atividade incompatível
com a advocacia;
VI - idoneidade moral;
VII - prestar compromisso perante o conselho.
§ 1º O Exame da Ordem é regulamentado
em provimento do Conselho Federal da OAB.
§ 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando
não graduado em direito no Brasil, deve fazer
prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado,
além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo.
§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por
qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo dois terços
dos votos de todos os membros do conselho
competente, em procedimento que observe
os termos do processo disciplinar.
§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado
por crime infamante, salvo reabilitação judicial.
............................................................. ”
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 398, DE 2011
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Rural Federal da Paraíba (URFPB), no município de Areia, através da
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transformação, utilizando a infra-estrutura,
do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Universidade Rural Federal da Paraíba (URFPB), no
Município de Areia, no Estado da Paraíba.
Parágrafo Único: para o atendimento do art. 1º
será utilizada toda a infra-estrutura do Centro de Ciência Agrárias da Universidade Federal da Paraíba,
localizado no município de Areia/PB.
Art. 2º A Universidade Federal Rural da Paraíba
(URFPB) terá por objetivo ministrar ensino superior,
promover a pesquisa e extensão no campo das ciências agrárias e nas diversas áreas do conhecimento,
com cursos voltados para as necessidades da região.
Art. 3º Com o objetivo de implementar o disposto
no art. 1º, o Poder Executivo ﬁca autorizado a:
I – criar os cargos de direção e as funções gratiﬁcadas necessárias ao funcionamento dos campi;
II – dispor sobre a organização, as competências, as atribuições, a denominação das unidades e
dos cargos, suas especiﬁcações e funções, bem como
sobre o processo de implantação e de funcionamento
dos campi;
III – lotar, nos campi, os servidores necessários
ao seu funcionamento, mediante a criação de cargos, e
a transferência e transformação de cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades da
administração federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 4º A estrutura organizacional e a forma de
funcionamento da Universidade Rural Federal da Paraíba (URFPB) serão deﬁnidas em estatuto e nas
normas legais pertinentes, observado o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Art. 5º A criação da Universidade Rural Federal da
Paraíba (URFPB) subordina-se à prévia consignação,
no Orçamento da União, das dotações necessárias ao
seu funcionamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. – Senador Wilson Santiago.
Justiﬁcação
A Constituição Federal, em seu art. 3º, II e III, estabelece como objetivos fundamentais da República a
garantia do desenvolvimento nacional e a redução das
desigualdades sociais e regionais. A ampliação das
oportunidades de acesso à educação superior pública
e gratuita é imprescindível para atingir esses objetivos.
É por defender essa idéia que sugerimos ao Poder
Executivo que instale a Universidade Rural Federal da
Paraíba, no município de Areia, através da transforma-
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ção do Centro de Ciências Agrárias da Universidade
Federal da Paraíba (CCA da UFPB).
Trata-se um clamor dos estudantes, professores,
técnicos e funcionários da população da cidade de
Areia e do Brejo da Paraíba, que lutam pela implantação da sua Universidade Federal, mas precisamente
a Universidade Rural Federal da Paraíba (URFPB),
conforme está sendo proposto.
A cidade de Areia e o Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal da Paraíba (CCA da UFPB)
querem contribuir com a expansão de vagas de ingresso no ensino superior para a população mais carente,
expressamente com a oferta de vagas no período noturno. É um desperdício ter excelente infra-estrutura
no CCA e não aproveitá-la com a crescente demanda
por ingresso de alunos no ensino superior.
A presente proposição é oportuna, pois a UFPB
passa por um processo de ampliação, a instituição
vem avançando a partir dos investimentos do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais, criado ainda no governo
do Presidente Lula.
O CCA surgiu no ano de 1936, em Areia/PB, como
Escola de Agronomia da Paraíba. Foi a sede do primeiro curso de ensino superior do Estado. O que era uma
sede no Estado, rapidamente se expandiu para toda a
região nordestina, trocando o nome de Paraíba e se
transformando em Escola de Agronomia do Nordeste.
Inicialmente existia apenas o curso de Agronomia,
em 1976 foi criado o curso de Zootecnia, permanecendo
os dois cursos até o ano de 2004. Após, foram criados
os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências
Biológicas e o de medicina Veterinária, em 2007.
Segundo informações da direção do CCA, até a
presente já foram formados 2.738 engenheiros agrônomos; 475 zootecnistas e 29 biólogos. Também já foram
titulados 139 doutores e 535 mestres. Agora o grande
sonho é a criação da Universidade Rural Federal da
Paraíba, que estamos aqui propondo.
Chegou a vez da região do Brejo e a de Curimataú paraibano se consolidarem como pólo de ensino
e pesquisa da Paraíba. Chegou a vez de Areia e de
cerca de 30 (trinta) municípios serem beneﬁciados com
a criação da URFPB.
Assim, tendo em vista a importância do projeto
para o desenvolvimento do Estado da Paraíba e sua
pertinência em face do atual projeto federal de interiorização da educação superior, conclamo o apoio de
meus ilustres Pares congressistas à sua aprovação.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa).
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 399, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
educação), para dispor sobre a revalidação
e o reconhecimento automático de diplomas
oriundos de cursos de instituições de ensino superior estrangeiras de reconhecida
excelência acadêmica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 48 .................................................
..............................................................
§ 4º Os diplomas de cursos de graduação,
Mestrado ou Doutorado de reconhecida excelência acadêmica, expedidos por instituições
de educação superior estrangeiras, poderão
ter revalidação ou reconhecimento automático.
§ 5º O Poder Público divulgará, periodicamente, a lista dos cursos e instituições de
que trata o § 4º deste artigo. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Cada vez mais, estudantes brasileiros têm se
dirigido a universidades estrangeiras, para cursar estudos de graduação ou de pós-graduação. Parte desses alunos é motivada pelas diﬁculdades de acesso
aos cursos mais concorridos no País, especialmente
Medicina. Outra parcela dos que estudam no exterior
é movida pelo desejo de ampliar seus horizontes, vivenciar uma cultura diferente, aprimorar sua formação,
dedicando-se a campos muitas vezes inexistentes ou
incipientes nas universidades nacionais. O envio de
cerca de 75 mil estudantes brasileiros das áreas de
ciências e engenharias para o exterior, recentemente
anunciado pelo Governo Federal, promete intensiﬁcar
essa tendência.
Ao regressar ao Brasil, todos os alunos que estudaram fora, seja em nível de graduação, mestrado
ou doutorado, precisam submeter-se aos trâmites de
revalidação ou reconhecimento dos seus diplomas,
que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB), compete às universidades. Mas
os procedimentos adotados pelas diferentes instituições de ensino superior têm variado enormemente
nos processos de revalidação ou reconhecimento de
diplomas estrangeiros.
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São frequentes os relatos de processos excessivamente caros, pouco transparentes, demorados e
arbitrários, que resultam, não raro, em prejuízo a estudantes de destaque e na negativa do reconhecimento
ou revalidação de estudos realizados em cursos de
universidades de excelência acadêmica internacionalmente reconhecida.
Paulatinamente, mecanismos voltados para agilizar e aprimorar os processos de revalidação e reconhecimento têm sido aprovados, sem desconsiderar o respeito à autonomia universitária. O Conselho
Nacional de Educação já editou diversas resoluções
sobre o assunto. O Ministério da Educação instituiu,
recentemente, exame nacional para a revalidação dos
diplomas estrangeiros de Medicina, aberto à adesão
das universidades brasileiras. O Congresso Nacional
aprovou, em 2011, o texto do Acordo sobre a Criação
e a Implementação de um Sistema de Credenciamento
de Cursos de Graduação para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica dos Respectivos Diplomas no Mercosul e Estados Associados, que prevê
tratamento diferenciado para os diplomas oriundos dos
cursos credenciados segundo esse sistema, incluindo
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile.
O presente projeto de lei vem somar-se a essas
iniciativas. Propomos que seja dado tratamento diferenciado aos diplomas de graduação, mestrado ou
doutorado oriundos de cursos de instituições de ensino
superior estrangeiras de indiscutível excelência acadêmica. Os graduados desses cursos, identiﬁcados e
periodicamente divulgados pelo Ministério da Educação segundo critérios estabelecidos em regulamento,
poderiam beneﬁciar-se do reconhecimento ou revalidação automática.
Não se trata de admitir a validade de diplomas
de cursos de qualidade duvidosa. Trata-se, apenas,
de agilizar e desburocratizar um sistema que penaliza
aqueles que fazem cursos de ponta, em instituições
de excelência comprovada. Vale dizer que esse tipo de
ação não é nova nos países que promovem ativamente a internacionalização de seus recursos humanos.
Como exemplo de iniciativa nesse sentido, citamos o
caso de Portugal, que admite o reconhecimento automático dos diplomas de pós-graduação brasileiros
emitidos por cursos com nota 6 ou 7 da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).
A medida que propomos destina-se não apenas a
beneﬁciar os alunos que já regressaram ao País, com
conhecimentos obtidos em instituições de qualidade,
mas que enfrentam diﬁculdades para que seus diplomas sejam válidos nacionalmente. Ela também promove
estímulo para que aqueles que pretendem estudar no

392

Julho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

exterior dirijam-se a universidades reconhecidas pelo
Governo brasileiro pela excelência acadêmica, contribuindo para a qualidade e a diversidade da base de
recursos humanos nacionais.
São essas as razões que nos levam a solicitar o
apoio dos senhores Senadores para a aprovação deste
projeto de lei. – Senador Roberto Requião.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional
como prova da formação recebida por seu titular.
§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas próprias registrados,
e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas
pelo Conselho Nacional de Educação.
§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão
revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou
equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado
expedidos por universidades estrangeiras só poderão
ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pósgraduação reconhecidos e avaliados, na
mesma área de conhecimento e em nível equivalente
ou superior.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, e de Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última a decisão terminativa).
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 31, DE 2011
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Noruega, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica instituído, como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Brasil-Noruega, com
a ﬁnalidade de incentivar e desenvolver as relações
bilaterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por
membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.
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Art. 3º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu
regulamento interno ou, na falta deste, pela decisão da
maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
Percebe-se, na esfera das relações exteriores,
uma consistente identidade de abordagens e interesses entre o Brasil e a Noruega, o que os tornam, por
essa via, parceiros naturais, ainda que geográﬁca e
socialmente distanciados. Os coincidentes ideais de
coexistência internacional, democracia e estado de
direito, a defesa da solução pacíﬁca de controvérsias,
a valorização do institucionalismo e do papel de organismos internacionais como foros para o desenvolvimento da cooperação internacional e o princípio das
responsabilidades internacionais compartilhadas, mas
diferenciadas, acentuam essa identidade.
Desde a redemocratização brasileira, a estabilização macroeconômica e a consequente diminuição das
discrepâncias sociais, o Brasil tem chamado a atenção do governo norueguês e de seus investidores. A
recente descoberta de novas e promissoras reservas
de petróleo e gás na plataforma continental brasileira
aumentou signiﬁcativamente esse interesse em razão
do fato de que a Noruega contar com empresas qualiﬁcadas para a cooperação com o País na exploração
offshore, na construção naval e na oferta de serviços
relacionados.
É precisamente nos estratégicos setores de energia (petróleo, gás, etanol) e de produção mineral, nos
quais o Brasil possui interesses ofensivos no mercado
mundial, além da construção naval, que os investimentos noruegueses no Brasil se concentram. Noventa
empresas norueguesas atuam no Brasil no setor do
petróleo e do gás. No que toca à construção naval,
serviços marítimos e de navegação, a Associação de
Armadores da Noruega considera o Brasil um país
prioritário para a expansão dos investimentos nacionais. Na área da mineração, a empresa Norsk Hydro,
no País desde 1977, associada à Vale do Rio Doce,
detém 34% da Alunorte, além de 5% da Mineração do
Rio Norte. Por derradeiro, na área de bioenergia, um
dos maiores grupos empresariais privados da Noruega realizou no Brasil o maior investimento norueguês
em bicombustíveis, da magnitude aproximada de R$
700 milhões.
O Brasil é o mais importante parceiro comercial
da Noruega na América Latina, país que, em contrapartida, se tornou, a partir de 2006, o principal destino
das exportações brasileiras na Escandinávia.
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A elevação do perﬁl da cooperação bilateral resultou na intensiﬁcação das visitas de alto nível, a partir
de 2007, e na elaboração, pela parte norueguesa, de
um Plano de Ação para o Brasil, da lavra do Ministério
das Relações Exteriores daquele país.
No que atine às relações exteriores do Brasil,
cumpre a esta Casa não apenas a supervisão de atos
do Poder Executivo, mas o eﬁciente cumprimento de
sua diplomacia parlamentar, facilitada pela criação de
uma via institucional para a ampliação do diálogo entre
os parlamentos brasileiro e norueguês, com o objetivo
de maximizar as oportunidades de cooperação que tenham nascedouro ou impliquem mudanças legislativas,
bem como outras gestões de cunho político. A criação
de um grupo parlamentar Brasil-Noruega aﬁgura-se,
assim, mandatória para o desempenho eﬁciente desse
papel, motivo por que esperamos contar com a ade-
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são dos nobres Senadores à esta iniciativa. – Senador
Luiz Henrique.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e à Comissão Diretora).
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 o Aviso nº 66, de 2011
(nº 196/2011, 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 maio 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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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 66, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §§
3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2011
(nº 5.771/2009, na Casa de origem), de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a criação
de cargos e de funções no quadro de pessoal do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu solicito minha inscrição para falar no período de comunicações inadiáveis.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Comunicação inadiável, é a primeira inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Obrigada.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Sem revisão do orador.) – Eu solicito a inscrição para
comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Segundo inscrito é o Senador Wilson Santiago.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente. Para uma comunicação inadiável, terceiro inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Terceiro inscrito é o Senador Geovani Borges.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, gostaria de me
inscrever para falar pela Liderança do PDT.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senador Acir, pela Liderança do PDT, é o
primeiro inscrito.
O Senador Paulo Paim é o primeiro orador inscrito e cede essa prioridade para a Senadora Vanessa Grazziotin fazer a sua comunicação inadiável. Em
seguida, o Senador Paim terá a palavra.
Por cinco minutos, para sua comunicação inadiável, Senadora.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Pois não, Srª Presidente.
Eu gostaria de, antes de iniciar, agradecer não só
ao Senador Paulo Paim, pela gentileza, mas também ao
Senador Geovani Borges, que comigo permutou para
que pudesse falar primeiro nesta sessão do dia de hoje.
Venho à tribuna, Srª Presidente, para falar exatamente sobre a reforma política – e reforma política
sob a ótica de gênero.
A V. Exª, que está muito envolvida nesses debates e participou, até há alguns instantes, da reunião
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que analisava exatamente as propostas relativas ao
novo sistema eleitoral brasileiro, quero dizer que nós
mulheres, Senadora Marta, precisamos nos unir no
Brasil inteiro e não apenas manter a unidade, que já
existe, é forte e consistente, tanto no Senado quanto
na Câmara. Precisamos desenvolver um grande movimento para sensibilizar a sociedade e o Parlamento
– a parte masculina do Parlamento – para a importância de inserir, nessa reforma política, o componente
relativo às mulheres.
Não podemos mais conviver, Senador Paim, numa
sociedade que tem uma mulher no principal cargo da
República, a Presidenta Dilma, mas que ainda tem
índices de participação feminina no Parlamento que
são inaceitáveis. Nós somos aproximadamente o 145º
país em termos de participação feminina. Se contarmos
as nações da ONU, seríamos o 108º país em termos
de participação feminina na política e no Parlamento.
São números que não reﬂetem esse espírito democrático que vivemos hoje no Brasil, de retomada da
democracia, de consolidação da democracia. E nós
temos hoje a convicção plena – e não apenas nós, as
mulheres, mas aqueles que estudam a matéria – de
que um dos fatores responsáveis pela pequeníssima
participação das mulheres é exatamente o sistema
eleitoral vigente, que não nos propicia, é óbvio.
Eu me lembro de que – eu era vereadora na cidade de Manaus, e a Senadora Marta já era Deputada
Federal – tive a oportunidade, a alegria, a felicidade de
participar da Conferência de Beijing sobre as mulheres, no ano de 1995. E lá nós conseguimos aprovar a
meta de que seria necessário, um indicativo, que os
países adotassem políticas, reservas, cotas para as
mulheres. E o Brasil optou pelo caminho da cota, da
reserva nas candidaturas ao parlamento, ou seja, à
câmara de vereadores, câmaras estaduais ou federais.
E, vigorando já algum tempo, essa questão não tem
se mostrado efetiva quanto ao nosso avanço, quanto
ao avanço da nossa participação.
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Por isso é que nós abraçamos com muita força a
bandeira e a defesa da proposta do estabelecimento,
com um sistema eleitoral novo, de lista fechada, pré-ordenada e tendo-se um rodízio, uma permuta entre
homens e mulheres, escalonadamente: um homem,
uma mulher, um homem, uma mulher. Foi exatamente
por conta desse novo sistema eleitoral que países como
Costa Rica, Argentina, França e tantos outros países do
mundo avançaram, e o Parlamento dessas nações hoje
tem uma presença superior a 30%, 40% de mulheres.
Eu penso que essa não é uma reivindicação e nem
deva ser vista como uma reivindicação das mulheres.
Essa é uma exigência da própria democracia, porque
nós não podemos dizer que vivemos numa democracia
se as mulheres estão alijadas do processo participativo.
E as mulheres não participam porque não têm condições; não têm condições porque têm sobrecarga de
trabalho, porque vivem em uma sociedade em que a
lei nos garante a igualdade, mas culturalmente ainda
vivemos numa sociedade machista, em que o homem
sempre é aquele que dá a última palavra, é aquele que
tem o poder de mando.
Então, nós estamos lutando. A Senadora Marta
me passava a informação de que, na votação há pouco
do sistema distritão, que seria o majoritário ou o sistema de lista fechada com alternância entre homens
e mulheres, houve empate na votação – não aprovou
nem uma nem outra –, ou seja, voltamos à estaca zero.
É importante que a gente estabeleça esse diálogo
com os todos os partidos políticos, Senadora, com os
homens companheiros do Senado e da Câmara, para
mostrar que isso é importante...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...não para nós, mas para a democracia e para
o Brasil. E foi para debater esse assunto que nós estivemos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
na última segunda-feira. Eu, a Deputada Luiza Erundina, Liége Rocha e uma série de outras Parlamentares estivemos participando de uma audiência pública
que reuniu prefeitas, vereadoras, lideranças de todo
o Estado de Santa Catarina.
Eu passo a V. Exª, Senadora Marta, e à Mesa,
para que inclua nos Anais, cópia da Carta das Mulheres
Catarinenses, que foi aprovada no Seminário Estadual
“As Mulheres e a Reforma Política”. Aqui elas falam do
ﬁnanciamento público de campanha, da lista fechada
com alternância. Depois, eu gostaria, Senadora Marta
– V. Exª que coordena na Comissão de Constituição
e Justiça –, que pudéssemos reunir todas essas manifestações e levar em mão ao Presidente Sarney e a
cada um dos líderes partidários desta Casa.
Obrigada.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
CARTA DAS MULHERES CATARINENSES
APROVADA NO SEMINÁRIO ESTADUAL “AS MULHERES E A REFORMA POLÍTICA”
Nós mulheres somos mais da metade da população e a maioria do eleitorado brasileiro. Nossa participação política é intensa e contributiva nos diversos
espaços, sejam eles públicos ou privados. Estamos em
grande número nas bases sociais de todos os partidos
políticos. Integramos as assessorias de mandatos legislativos e estamos nas equipes de governo. No entanto,
continuamos sobrepresentadas nos espaços de poder
apresentando um dos piores índices de inserção de
mulheres no parlamento da América latina e do Mundo.
As mulheres, os índios, os negros, os jovens,
os trabalhadores, não podem mais conviver com um
sistema político excludente, que permite que poucos
segmentos sociais minoritários concentrem enormes
poderes, excluindo amplos setores majoritários da
sociedade.
Por isso, no contexto dos debates da Reforma Política, a Bancada Feminina da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina, a Bancada Feminina Catarinense
na Câmara dos Deputados, as mulheres representantes de diversos partidos políticos, diversas vereadoras, prefeitas e mulheres catarinenses apresentam
as prioridades apontadas no Seminário Estadual “As
Mulheres e a Reforma Política”:
A reforma política deve corrigir distorções da democracia representativa e beneﬁciar os mecanismos
de participação.
A reforma política deverá criar mecanismos para
fortalecer os partidos e democratizar as direções partidárias instituindo a ﬁdelidade partidária programática.
O ﬁnanciamento público de campanha exclusivo
é a alternativa para diminuir a inﬂuência do poder econômico sobre os resultados eleitorais acabando com
os altos custos dos processos eleitorais. Deverá garantir não só a participação das mulheres nos processos eleitorais, mas a garantia de vagas para mulheres.
Defendemos o sistema de listas preordenadas
regulamentadas para garantir a implementação das
cotas com alternância de gênero e a participação democrática dos convencionais.
Para promover ampla participação das mulheres é
preciso ainda aprimorar os mecanismos da democracia
direta, simpliﬁcando o processo de Iniciativa Popular.
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Consolidação legal dos conselhos e conferências de
políticas públicas criando um sistema integrado de participação ao processo de planejamento governamental.
Por ﬁm, as mulheres presentes ao Seminário
conclamam as vereadoras, prefeitas, deputadas, militantes de movimentos sociais e de mulheres para irem
em marcha à Brasília reivindicar uma Reforma Política
ampla, democrática e inclusiva.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendida, porque acho muito própria
essa manifestação, inclusive porque a CCJ fez sete
audiências públicas, que ainda não foram apresentadas ao Plenário desta Casa, nem na própria comissão,
nem levada ao Presidente desta Casa, Senador Sarney.
Ao mesmo tempo, quero dizer que as mulheres
nesta Casa, que votam, vão ter que se organizar muito
pela alternância ou mesmo pela participação e algum
tipo de presença assegurada em qualquer manifestação
da reforma eleitoral, pois, na discussão que tivemos
hoje pela manhã inteira, somente houve manifestação
nesse sentido por parte minha e da Senadora Ana
Rita – aliás, éramos as duas únicas mulheres. Então,
discute-se tudo, menos a participação das mulheres.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
Antes, quero saudar o grupo de policiais ferroviários federais aqui presente. Muito bem-vindos ao
Senado, a esta Casa.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Marta Suplicy, quero me somar à saudação de V. Exª
aos policiais ferroviários, lutadores, guerreiros. Enﬁm,
vamos torcer e trabalhar para que o Senado vote o
nosso projeto. Bem-vindos à Casa. Estamos juntos
com vocês.
Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, vou fazer breves registros. Primeiro, quero cumprimentar a
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, e também o Senac – Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial, na ﬁgura do
seu Presidente, José Roberto Tadros, que me encaminhou o documento, cumprimentando a sessão que
ﬁzemos aqui sobre os 102 anos do ensino técnico,
como também recebi documento no mesmo sentido
tanto do MEC, como também do SENAI, dos técnicos
e de todas as entidades que trabalham para o fortalecimento do ensino técnico em nosso País.
Em segundo lugar, Srª Presidenta Marta Suplicy,
chegou às minhas mãos, no dia de hoje, um decreto
legislativo lá de São Paulo, da Câmara dos Vereadores de Piracicaba. O Vereador José Antônio Fernandes Paiva, líder do PT, diz, no Decreto: “Art. 1º Fica
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concedida a ‘Medalha de Mérito Legislativo’ [...] [a este
Senador, nascido em Caxias do Sul, pelo trabalho feito
aqui no Congresso]”. Acertei com eles, Senadora Marta Suplicy, que vou a São Paulo receber a medalha.
Vou convidar V. Exª e os outros dois Senadores para
estarem lá comigo, dentro do possível, naturalmente.
Também quero, Srª Presidenta, neste momento,
dizer a todos os taxistas do Brasil que a Senadora Marta
Suplicy assumiu a relatoria, por indicação do Senador
Eunício, do nosso projeto que garante aposentadoria
especial para os taxistas. Botei agora no meu twitter
o seguinte: Desde 2006. Agora vai. A Senadora Marta
Suplicy é a Relatora.
Na mesma linha, Senadora, quero também destacar a importância da aprovação, hoje pela manhã, de
outro projeto – que não trata da aposentadoria especial
que V. Exª vai tratar na sua relatoria – que vai fortalecer
os taxistas. O projeto veio da Câmara dos Deputados.
Recebi diversas manifestações – do Sindicato
Autônomo dos Proprietários de Táxis e Condutores
de Gravataí, Rio Grande do Sul; do Sindicato dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros
de Carazinho, Rio Grande do Sul; e da Federação dos
Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros
do Rio Grande do Sul (Fecavergs) – no mesmo sentido, pedindo a aprovação do projeto, coisa que ﬁzemos,
hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Sociais.
Eles ﬁcaram felizes com a posição que lá destaquei de que ali não estava garantida a aposentadoria
especial, mas iríamos encaminhar, e que esse projeto,
de 2006, que está nas mãos, a partir de hoje, da Senadora Marta Suplicy, vai complementar o Projeto nº
27, que teve aprovação hoje pela manhã, de autoria do
Deputado Confúcio Moura, cuja relatoria é do nosso
Presidente da CCJ, já aqui lembrado por mim antes.
O projeto agora vai à sanção presidencial. Todos
estão de parabéns.
Espero que também consigamos aprovar com rapidez o estatuto do motorista que apresentei na Casa,
do qual o Senador Ferraço é o relator e que amplia
os direitos de todos aqueles que atuam no transporte
terrestre.
Quero também, Srª Presidenta, dizer que ﬁquei
muito contente com a fala da Presidenta Dilma. No dia
de hoje, isso está estampado nos principais jornais do
Brasil, porque ela falou ontem.
Ela diz o seguinte:
Estamos empenhados em garantir o piso
salarial nacional do magistério, que é uma
determinação constitucional [...]. Hoje os professores da rede pública de nível médio e que
cumprem jornada de 40 horas semanais têm direito ao piso, que atualmente é de R$1.187,00.
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O piso foi aprovado por esta Casa e teve o aval,
na época, inclusive, do Presidente Lula.
Diz a Presidenta: “A responsabilidade é dos estados e municípios, mas muitos dizem que não ter
condições ﬁnanceiras para pagar”.
O Governo Federal, por meio do Ministério da
Educação, para apoiar os que comprovem a insuﬁciência de recursos, está reservando cerca de R$1
bilhão do orçamento, como contribuição para o piso
dos professores.
Disse mais a Presidenta Dilma: “O salário de um
professor com curso superior equivale a 60% do que
recebe um proﬁssional de outra área [...]”.
Por isso, é fundamental que consigamos garantir,
de uma vez por todas, que todos os Estados paguem
o piso para os professores, que é algo em torno de
dois salários mínimos.
Lembramos, também, como exemplo, o novo
Plano Nacional de Educação para o período de 2011
a 2020, que está em discussão aqui, no Congresso,
em que uma das prioridades é a valorização permanente dos professores, o que inclui estabelecer um
plano de carreira, que, assim como o piso, deve ter
caráter nacional.
Com essa outra consideração, Srª Presidente,
quero também cumprimentar a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e seus sindicatos ﬁliados, que iniciam, a partir de hoje, em Brasília,
nos Estados e nos Municípios brasileiros, uma série de
ações, com o objetivo de exigir o cumprimento da Lei
nº 11.738, de 2008, que garante o piso salarial nacional aos proﬁssionais do magistério, como também o
plano de carreira. Esses proﬁssionais também estão
focados no Plano Nacional de Educação.
Por ﬁm, Srª Presidenta, nos últimos quatro minutos, quero registrar que, a exemplo dos policiais
ferroviários, que estão nas galerias, neste momento,
também se encontram em Brasília líderes de todas
as centrais sindicais: Força Sindical, CUT UGT, CTB,
CGTB, a Nova Central, além dos movimentos sociais
UNE, UBES, CMS MST, Via Campesina, Central de
Movimentos Populares, Marcha Mundial de Mulheres,
entre outros.
Eles estão aqui reunidos, exigindo que o Congresso vote temas importantes para todo o nosso
povo, para toda a nossa gente, principalmente para os
trabalhadores. Entre esses temas, está o ﬁm do fator
previdenciário, que conﬁsca praticamente a metade
do salário no ato da aposentadoria – projeto de nossa
autoria, já aprovado no Senado e que está na Câmara.
Eles querem a aprovação da redução da jornada
de 44 para 40 horas semanais – projeto de nossa autoria, juntamente com o Senador Inácio Arruda, ainda
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quando éramos Deputados, que está pronto para ser
votado na Câmara dos Deputados.
Querem também mudança na política econômica,
na linha da redução dos juros, do desenvolvimento do
trabalho, da distribuição de renda, do fortalecimento
do mercado interno; reforma urbana democrática com
direito à moradia e ao transporte público de qualidade
e sustentabilidade ambiental com desenvolvimento
econômico sustentável.
Ainda, pedem a aprovação do Plano Nacional de
Educação, o avanço na reforma agrária, a valorização
da agricultura familiar, a igualdade de oportunidade e
de direitos, o combate a toda forma de preconceito,
discriminação e violência.
Defendem, naturalmente, a valorização dos salários, apontam na linha de que não pode haver mais
impostos e querem também que haja um salário justo
para os aposentados e pensionistas. Por ﬁm, ainda
falam da importância de manter o controle dos aeroportos com o Estado, dizendo que isso é uma questão
de soberania nacional, e ainda apontam a importância
da liberdade e autonomia sindical.
Esse movimento, além de atos aqui em frente ao
Congresso, está sendo realizado em todos os aeroportos do Brasil, inclusive nas capitais, como é o caso
de Porto Alegre.
Srª Presidenta, em cinco minutos, ﬁz cinco pronunciamentos – claro que os comentei – uma homenagem
a esses lutadores, guerreiros, que sei que estão, há
anos e anos, para que possam exercer a sua legítima
e belíssima proﬁssão de policial ferroviário.
Um abraço a todos.
Obrigado, Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Brasília, 5 de julho de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador Paulo Paim
Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Senador,
A sessão Especial do Senado Federal, de 30 de
maio, requerida por Vossa Excelência para comemorar
os 102 anos do Ensino Técnico Proﬁssionalizante em
nosso País, foi muito caro ao Sistema Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) – Serviço Social do Comércio (SESC) – Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC),
que neste ano, completa 65 anos de criação.
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O Senac sentiu-se honrado pelo poder Legislativo, pois, ao lado do Sesc, constitui o maior programa de desenvolvimento social do mundo, ministrando
várias centenas de diferentes cursos de qualiﬁcação
proﬁssional para todos os segmentos do comércio de
bens, serviços e turismo, estando presente de norte
a sul do Brasil e contabilizando, anualmente, a marca
de 2 milhões de atendimentos. Educar para o trabalho
é a missão do Senac.
Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, fazendo votos para que o seu mandato continue assinalado pelo brilhantismo e pela dedicação às causas
sociais.
Atenciosamente, – José Roberto Tadros, Presidente em exercício.
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, é sempre muito emocionante quando recebemos uma homenagem e eu quero agradecer à Mesa
Diretora da Câmara de Vereadores de Piracicaba, em
São Paulo, pela promulgação do DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/11, de autoria do Vereador José Antônio
Fernandes Paiva (Líder do PT), segundo o qual:
Art. 1º Fica concedida a “Medalha de Mérito Legislativo” ao Senador Paulo Renato Paim, natural do Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Fiquei muito feliz com essa atitude e considero
uma honra receber essa Medalha. Quero dizer que
estarei lá na data que vier a ser acordada.
A Câmara também aventou a possibilidade de
aproveitar a oportunidade para realizarmos uma atividade política (reunião, encontro, audiência, etc) com
lideranças das Cidades da região.
Essa idéia é muito positiva!
Vai ser muito bom ir a Piracicaba e compartilhar
desse momento de grande alegria para mim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de registrar o recebimento de três
correspondências enviadas ao meu Gabinete.
Uma, da Federação dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Rio
Grande do Sul – FECAVERGS e a outra, do Sindicato
Autônomo dos Proprietários de Táxis e Condutores de
Veículos Rodoviários de Gravataí – RS, e a terceira, do
Sindicato dos Taxistas e Transportadores Autônomos de
Passageiros de Carazinho/RS e Região – SINTAXICAR.
As correspondências vêm pedir meu apoio ao
Projeto de Lei que nesta casa se encontra para ser
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apreciado, após ter sido aprovado na Câmara dos
Deputados.
É o PLC 27 de 2011, que regulamenta a proﬁssão
de taxista, de autoria do Deputado Confúcio Moura.
O PLC 27 foi aprovado hoje, dia 06 de julho de
2011, aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais e vai à Sanção Presidencial.
Como defensor da classe trabalhadora, apresento mais uma vez meu apoio a esta categoria, a
dos taxistas.
Os taxistas, ao longo dos anos, desempenham
um papel de grande importância para a população,
colaborando não somente com o público interno, mas
também com as pessoas que vêm visitar o país e encontram neste proﬁssional muito mais que um motorista,
um divulgador de nossa cultura e das belezas do país.
Digo isso, por entender que, além do que foi colocado anteriormente, se faz necessário uniformizar a
legislação para amparar os taxistas eles contribuem
através de seus trabalhos para o aumento da receita
do Governo, pagam seus impostos, recolhem a previdência, então, nada mais justo que regulamentar a
proﬁssão de taxista!
Sr. Presidente, a minha luta na defesa dos motoristas não é de hoje!
Para fortalecer ainda mais meu apoio ao motorista de táxi, volto a falar do Estatuto do Motorista
Proﬁssional.
O PLS 271 de 2008, estou trabalhando intensamente, junto com diversos segmentos da sociedade civil
e entidades ligadas ao transporte, para elaborarmos
um Estatuto que contemple além dos taxistas, outras
categorias de motoristas proﬁssionais que também
clamam por regulamentação.
Vários debates estão sendo realizados de norte
a sul do Brasil. O Estatuto do Motorista propõe a regulamentação da proﬁssão, a aposentadoria especial
aos 25 anos de serviço, a jornada de trabalho regulamentada, entre outros direitos e benefícios.
Ele visa diminuir o conﬂito entre empregado e
empregador, bem como melhorar a vida dos motoristas e a reduzir o número de acidentes.
Outro projeto de minha autoria é o PLS 289 de
2006, que propõe estender ao motorista de táxi o direito
à aposentadoria especial, considerando como prejudicial à saúde o exercício continuado dessa atividade
por um período superior a 25 anos.
Por isso, meu apoio ao PLC 27/2011!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e seus sindicatos ﬁliados
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iniciam a partir de hoje aqui em Brasília .nos estados e
nos municípios brasileiros uma série de ações e atividades com o objetivo de exigir o efetivo cumprimento
da Lei 11.738/08, que garante o piso salarial nacional
aos proﬁssionais do magistério, implantado nos planos de carreira.
Esses proﬁssionais também estão focados no Plano Nacional de Educação, sobre o qual a CNTE apresentou cinqüenta emendas ao Projeto de Lei 8035/2010,
que está tramitando na Comissão Especial da Câmara
dos Deputados.
Sr. Presidente, sempre defendi o piso nacional
para a categoria e foram muitas as vezes em que vim
a esta Tribuna defender o pagamento do piso em todos os Estados.
É preciso que todas as Unidades da Federação
façam justiça para com os professores e implantem o
piso nacional.
Penso que esse é um dos mais importantes objetivos a serem perseguidos pelos Estados.
Lembro que a presidente Dilma Rousseff está
comprometida com a melhora dos salários e das condições de trabalho dos professores.
Na coluna “Conversa com a Presidenta” de ontem, terça-feira (5/7), publicada em jornais e revistas
no Brasil e no exterior, a presidente Dilma disse que:
“Estamos empenhados em garantir o piso salarial nacional do magistério, que é uma determinação
constitucional” (...)
(...) “Hoje, os professores da rede pública, de nível
médio e que cumprem jornada de 40 horas semanais
têm direito ao piso, que atualmente é de R$ 1.187,00.
A responsabilidade é dos estados e municípios,
mas muitos dizem não ter condições ﬁnanceiras para
pagar”.
O governo federal, através do Ministério da Educação, para apoiar os que comprovem insuﬁciência
de recursos, está reservando cerca de R$ 1 bilhão do
orçamento.
A presidenta também disse:
“O salário de um professor com curso superior
equivale a 60% do que recebe um proﬁssional de outra área com o mesmo nível de formação. E nós não
podemos perder talentos da educação para outras
proﬁssões. Por isso, estamos agindo em relação aos
salários e em várias outras frentes”.
Cito como exemplo, o novo Plano Nacional de
Educação, para o período de 2011 a 2020, que está
em discussão no Congresso Nacional, tem como uma
das prioridades a valorização dos professores, o que
inclui estabelecer um plano de carreira que, assim
como o piso, deve ter caráter nacional.
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Valorizar nossos mestres não é nenhum favor que
fazemos a eles. É uma questão de respeito e justiça!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as centrais sindicais Força Sindical, CUT,
UGT, CTB, CGTB e Nova Central e os movimentos sociais UNE, UBES, CMS, MST, Via Campesina, Central
de Movimentos Populares, Marcha Mundial de Mulheres, entre outros estão reunidos hoje em Brasília e em
todos os estados da federação para dar o pontapé inicial a grandes mobilizações populares e sindicais com
o objetivo de exigir mais e melhores mudanças para o
país e para o povo brasileiro.
A pauta de reivindicações deste movimento está
assim composta:
Fim do Fator Previdenciário, o qual consome na
hora da aposentadoria 40% do salário do homem e
45% da mulher...
Projeto nesse sentido, de nossa autoria, já foi
aprovado aqui nesta Casa. Atualmente o projeto está
na Câmara.
Redução da jornada de trabalho das atuais 44
horas semanais para 40 horas, como forma de criar
cerca de 2,5 milhões de novos postos de trabalho. Tenho projeto nesse sentido, em parceria como senador
Inácio Arruda.
O movimento sindical e social também reivindica:
Mudança da política econômica, com redução
dos juros, desenvolvimento do trabalho, distribuição
de renda e fortalecimento da economia interna.
Reforma urbana democrática, com direito à moradia, transporte público de qualidade e sustentabilidade ambiental.
Aprovação imediata do Plano Nacional de Educação. Reforma Agrária e valorização da agricultura
familiar.
Igualdade de oportunidades e de direitos, e combate a todas as formas de discriminação e violência.
Aumentos reais de salário neste segundo semestre. Menos impostos para quem vive apenas do salário
ou da aposentadoria.
Todos os direitos trabalhistas para quem é terceirizado.
Melhores aumentos para todas as aposentadorias
Que as empresas e os bancos sejam proibidos
de dar dinheiro para candidatos a cargos políticos
Que 10% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil
sejam investidos em educação pública.
Querem liberdade e autonomia sindical para os
trabalhadores decidirem como e quando ﬁnanciar seu
sindicato.
Que os aeroportos não sejam privatizados
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Pela soberania nacional e auto-determinação
dos povos.
Sr. Presidente, o movimento sindical e o movimento social também são sujeitos do novo país que
estamos construindo.
A eles cabe o controle das rédeas no processo
de reivindicações de direitos e benefícios para os trabalhadores.
As mudanças necessárias para que o país avance
socialmente só serão alcançadas se eles colocarem
o bloco na rua e exigirem bravamente que os poderes
constituídos assimilem e coloquem em prática os desejos e necessidades da sociedade.
Movimentos como os que estão sendo realizados a partir desta quarta-feira tem o meu total apoio.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Como sempre, um pronunciamento abrangente.
O Senador Paim é muito ativo e presente no cotidiano,
em assuntos muito importantes para a Nação.
Eu vou passar a Presidência ao Senador Wellington Dias, para fazer o meu pronunciamento.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – Nós também nos somamos às homenagens justas,
do Senador Paulo Paim, aqui, aos trabalhadores ferroviários e também às centrais sindicais do nosso País.
Com a palavra, a Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srªs e Srs. Senadores, subo hoje a esta tribuna, para
falar sobre a cidade que amo, a minha cidade de São
Paulo, e das minhas preocupações com ela.
São Paulo é uma cidade muito especial, uma cidade única, um microcosmo da sociedade brasileira.
Ela abriga o maior contingente populacional urbano
do Brasil, representando 6% da população brasileira,
numa grande diversidade cultural e de costumes.
Fui Prefeita dessa cidade, que é a mais cosmopolita que se possa imaginar no Brasil. O maior número
de pessoas fora do Líbano mora na cidade de São Paulo, o maior número de japoneses fora do Japão mora
na cidade de São Paulo, além de toda uma migração
deste Brasil inteiro. É uma cidade também nordestina.
Há mais nordestinos em São Paulo do que em muitos
Estados nordestinos.
Por que estou falando tudo isso? Para dizer da
importância dessa cidade e da minha preocupação,
porque São Paulo também conta com o terceiro orçamento do Brasil. O primeiro é o orçamento da União,
depois é o orçamento do Estado de São Paulo, e de-
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pois é o orçamento da cidade de São Paulo. Agora, um
orçamento tão grande deveria servir para amenizar as
diﬁculdades de uma metrópole como São Paulo, gigantesca, com todos os problemas que uma cidade grande
tem e com bolsões enormes de pobreza também, porque São Paulo é uma cidade de enormes contrastes.
Muitas vezes, aqui, como representante do meu
Estado, eu escuto: “Mas o Nordeste, o Nordeste”. O
Nordeste é uma situação de desigualdade há muito
tempo no Brasil, que o Governo Lula começou a remediar. Agora, a cidade de São Paulo é rica, eu mesma estou falando aqui, mas a pobreza em São Paulo
também é muito grande, do lado de enorme riqueza,
com muitas famílias em situação de fragilidade social
enorme, tanto que o maior programa de assistência
que foi feito na cidade foi na nossa gestão, o Programa
de Renda Mínima. Doze por cento da população de
São Paulo estava sob a proteção desse e de outros
programas de assistência.
Depois, veio o Bolsa Família, do Lula, que se
agregou aos demais, com muita diﬁculdade, na cidade de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo não atualiza cadastros, não ajuda, não adere aos
programas sociais do Governo Federal, todos esses
problemas. A população, mesmo a que está em melhor situação... Nos anos Lula, a situação do brasileiro
melhorou. Melhorou no Piauí, melhorou no Rio Grande do Sul, melhorou em Santa Catarina e melhorou
em São Paulo. Quando piora, piora geralmente no
lugar mais pujante, que é São Paulo. Piora no lugar
mais pujante e piora para a mulher, que é a primeira
a ser despedida. Quando melhora, melhora também
no lugar mais forte. São Paulo também teve ocasiões
de grande melhoria. Mas não está mais acontecendo
isso. Daí a minha preocupação e este meu discurso.
Mesmo quanto às pessoas que foram alçadas a uma
nova classe social, a um novo poder econômico e de
consumo neste País, na cidade de São Paulo, essas
camadas estão completamente abandonadas em programas sociais adequados e enfrentam problemas
não só de mobilidade urbana – cada vez pior está o
transporte –, mas também de violência muito acirrada.
E me causa estranheza, porque governei a cidade
de São Paulo, e, quando terminei o governo, acho que
por volta de R$13 bilhões, R$14 bilhões era o orçamento da cidade. Hoje, o orçamento da cidade de São
Paulo é de 35 bilhões. Quer dizer, olha como a cidade
aumentou sua arrecadação, sua pujança. Graças ao
crescimento econômico do Brasil, os impostos foram
mais arrecadados, e a cidade ﬁcou mais rica também.
Mas o que me impressiona é que a Prefeitura
de São Paulo tem em caixa R$7 bilhões, gente! Isso
é que me deixa indignada. Daí o meu pronunciamento
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aqui hoje. Como pode ter a Prefeitura R$7 bilhões em
caixa, como se não tivesse nada para fazer na cidade? Como se não tivesse hospital? Foram prometidos
três novos hospitais nesta gestão, que vem da anterior,
que é continuidade. Nenhum hospital foi feito. Nenhum
dos três novos hospitais prometidos foi feito. E as tais
AMAs que foram realizadas são absolutamente precárias, não atendem à população. E a falta de ação da
Prefeitura em todas as áreas, mas principalmente na
social, reﬂete-se na nossa cidade. Essa nossa cidade
é uma locomotiva quase parando, com a pujança que
São Paulo tem, com 11 milhões de pessoas que poderiam estar com melhores empregos, com melhores
condições e qualidade de vida.
Uma vida melhor, em resumo. São 11 milhões
que estão num processo de retrocesso, em que piora
a vida, ao invés de melhorar. O que melhora é fruto da
política econômica do Lula, que agora a Dilma continua, porque o que depende da prefeitura e do governo do Estado é muito pouco para melhorar o que está
acontecendo em São Paulo.
O Brasil cresceu, em média, quase 5% ao ano,
de 2004 a 2008. Para se ter uma ideia do vigor desse
crescimento, entre 2001 e 2003, o Brasil cresceu – foi
antes do Lula, que entrou em 2003 – 1,7%. Depois,
passou a crescer 5% e mudou completamente. A partir
de 2004, a cidade de São Paulo tinha todas as chances de aproveitar esse processo de desenvolvimento
econômico que aconteceu, principalmente por esses
números que mostrei. Quanto arrecadava antes de
eles entrarem? Treze bilhões. Agora, são 35 bilhões.
Para onde foi isso, no sentido de melhorar a vida de
quem precisa, de quem mora na cidade de São Paulo?
E aqui eu gostaria de fazer menção a um artigo do
jornalista José Roberto de Toledo, que li esta semana,
que explora muito bem essa cruel realidade da cidade
de São Paulo. O título é “Procura-se um maquinista”,
fala da locomotiva quase parando. Compara os dados
dos censos de 2000 e 2010 do IBGE e mostra que a
renda real dos paulistanos avançou apenas 4%, frente a um crescimento real médio de 37% em outras 26
capitais. Quer dizer, em 26 capitais brasileiras a renda
melhorou 26%, mas a de São Paulo não, só 4%. Quer
dizer, o que ocorre nessa cidade? Vemos uma cidade
que não está acompanhando, está perdendo esse bonde que o Brasil está acelerando. Com isso, São Paulo,
no ranking de renda per capita, caiu do 4º para o 7º
lugar entre as capitais e para o 15º entre as cidades
brasileiras. Capitais como Florianópolis, Vitória, Brasília, Porto Alegre, Curitiba – que bom, também! – já têm
renda per capita maior que a da cidade de São Paulo.
Naturalmente, essa pior evolução de renda do
habitante de São Paulo está diretamente associada
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a um pior desenvolvimento social. Enquanto a taxa
de analfabetismo dos paulistanos de 10 a 14 anos
estagnou em 2%, em cidades como Curitiba, o analfabetismo, que era maior do que o de São Paulo, hoje
é a metade. São Paulo caiu do 9º para o 10º lugar no
ranking de alfabetização de crianças em idade escolar. E o autor Toledo expressa bem a gravidade dessa
situação no seu artigo quando aﬁrma que: “a cidade
não mais importa analfabetos [como há alguns anos],
os produz aqui.” Em São Paulo mesmo.
Nós poderíamos especular longamente sobre as
razões dessa locomotiva que está com esse freio puxado. Podemos apontar causas estruturais, como as
mudanças observadas no mercado de trabalho e nas
suas exigências, Podemos apontar causas conjunturais, a maior descentralização do investimento e da
produção no País que acabou fomentando o desenvolvimento regional.
Mas, por trás de tudo isso está a inexistência de
uma política pública municipal mais ousada, transformadora, que neutralize ou reverta todos esses efeitos
negativos que eu mencionei. Quer dizer, se há efeito
negativo, o que compete ao Governo? Pensar quais
são os efeitos que estão produzindo essa desaceleração de crescimento, de melhoria de qualidade de
vida, de atendimento à criança em hospital, em tudo,
e propor como vamos sair disso. Não, nós não vemos
isso na cidade. Cidade com 35 milhões, eu repito, e
que não consegue melhorar, não tem planejamento,
não consegue melhorar. Já estão lá há seis anos e
nada, nada que nós possamos pensar que a vida vai
melhorar com a proposta que a gente vê, nem as metas que foram elencadas na disputa eleitoral hoje estão
sendo cumpridas. Não foram. Foram abandonadas e
ﬁca por isso mesmo.
Cem mil crianças é o déﬁcit de creches na cidade de São Paulo, de 100 mil crianças é esse déﬁcit.
Nós não estamos levando nem em consideração os
efeitos nocivos da mobilidade urbana, o que afeta a
atividade econômica. Aqui nós estamos com a visita dos ferroviários. Não são de São Paulo, alguns de
vocês visitam a cidade eventualmente. Vocês sabem
o que é trabalhar num lugar onde se tem que andar
duas horas e meia de condução para chegar e duas
horas e meia para voltar? Passar 5 horas na condução.
Essa é a São Paulo de hoje, porque não ﬁzeram um
quilômetro de corredor na cidade, não investiram no
transporte público. O metrô agora está caminhando,
mas ﬁcou décadas caminhando a passo de tartaruga.
Então, digo o seguinte: essa cidade, como diz
aqui o autor Toledo, que eu apreciei e que me deu a...
(Interrupção do som.)
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A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – ... inspiração para este discurso essa
cidade precisa de um maquinista, porque a locomotiva,
do jeito que está, não está acelerada como merece a
grande cidade de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Com a palavra, pela Liderança, Senador
Acir Gurgacz.
Passo a condução dos trabalhos, a Presidência,
à Senadora Marta.
O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, a vastidão do território brasileiro,
com toda sua diversidade natural, étnica, cultural e
econômica, nos remete a necessidade de olhares especíﬁcos para compreendermos a sua complexidade
e as suas necessidades.
Por mais que sejamos um “povo nação”, como
bem descreveu o nosso antropólogo Darcy Ribeiro, essa
unidade não signiﬁca nenhuma uniformidade. Falamos
uma mesma língua, mas com sotaques regionais que
reﬂetem nossa diversidade regional.
Ao mesmo tempo em que uma cultura secular
desﬁla pelas ladeiras do Pelourinho, na Bahia; de
Olinda, no Recife; ou pelas ‘bicas da carioca’, no Rio
de Janeiro; a modernidade pulsa no coração econômico do País na avenida Paulista; e uma nova fronteira
agrícola se expande do Mato Grosso para Rondônia,
levando o progresso e o desenvolvimento para a nossa Amazônia.
Cada Estado da Federação brasileira esconde
uma epopeia humana, uma saga que reuniu desbravadores de todos os cantos do mundo, e de brasileiros
destemidos que partiram do litoral para os grandes
sertões e o interior de nossas ﬂorestas tropicais.
Não foi diferente no meu Estado de Rondônia, um
dos mais jovens da Federação, onde as marcas dessa
epopeia ainda estão bem vivas e onde encontramos um
pouco de cada Brasil que forma nossa grande Nação.
Lá temos mais de trinta povos indígenas, temos
nordestinos, gaúchos, paranaenses, capixabas, catarinenses, mineiros, baianos, enﬁm, pessoas de todos
os cantos do Brasil que deixaram seus locais de nascimento em busca do Eldorado. Em busca de um pedaço de chão, de um novo horizonte para sua família,
para sua empresa e para o nosso Brasil.
Acompanhei de perto o surgimento do Estado
de Rondônia. Naquela época, no início dos anos 70
do século passado, migramos do Paraná para o Norte
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do País, atendendo ao chamado do Governo Federal
para promover a integração da Amazônia ao território
nacional.
Muitas famílias começaram praticamente do zero,
embrenharam-se na mata fechada apenas com o machado na mão e o cacaio nas costas. Abriram clareiras
na mata para construir suas casas improvisadas de
lona e taipa, fazer roça, a pastagem do gado e formar
os primeiros núcleos de povoamento.
Lembro bem quando auxiliava meu pai no embarque dessas famílias. Muitas delas moravam onde
hoje é o lago de Itaipu e também em outras regiões
do Paraná, e as transportava em ônibus para o Norte
do País, para os núcleos de assentamentos do Incra
no então território de Rondônia, que hoje são grandes
cidades em nosso Estado.
Portanto, Srª Presidente, não é justo que hoje
esses agricultores, que passaram por tudo isso, que
em épocas passadas foram obrigados a desmatar até
50% de suas posses para terem direito ao título da terra e para combater moléstias como a malária e outras
doenças tropicais, quando a legislação permitia esse
tipo de corte, sejam hoje penalizados, tenham que
deixar suas atividades produtivas e recebam a visita
de ﬁscais do Ibama e, junto com eles, multas pelo passado. Não é justo que ﬁquem discriminados perante
o resto do País, com a mídia os classiﬁcando como
criminosos ambientais.
É preciso lembrar desse passado, para que hoje
possamos fazer justiça a essa gente. Esses trabalhadores precisam de orientação técnica, de incentivos
ﬁscais, de alternativas de renda, de crédito, de reconhecimento pelo desmatamento feito além da época
e também de compensação ﬁnanceira pela conservação da ﬂoresta.
No início da formação de nosso Estado, sem estradas, sem comunicação e sem energia, o eldorado
parecia distante. Porém, muitos pioneiros do meu Estado de Rondônia não estavam atrás do ouro de tolo,
da riqueza fácil ou das vantagens.
Nossos destemidos pioneiros, como sentinelas
avançadas, tinham a convicção de que estavam contribuindo para a construção da grande Nação brasileira, como sugere hoje o belo hino de nosso Estado de
Rondônia. Estavam obstinados em construir uma nova
história, um novo Estado.
E foi com braços e mentes voltados para esse
objetivo que forjaram este rincão que hoje é um dos
mais progressistas do Brasil, como bem assinalou a
Presidenta Dilma Rousseff, na manhã de ontem, em
solenidade que marcou a transposição das águas do
rio Madeira para as comportas da usina hidrelétrica.
(Interrupção do som.)
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª
Presidente, a senhora me deu cinco minutos, mas são
dez, pela liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São cinco minutos, mas vou conceder dez.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Srª Presidente.
Ontem, a Presidenta Dilma fez justiça com o nosso Estado de Rondônia. Além de acionar o dispositivo
que fez a transposição das águas do rio Madeira para
as primeiras comportas da usina de Santo Antônio,
ela assinou o decreto que fez a transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia para os
quadros da União, um anseio antigo de toda a população do meu Estado.
Esse decreto cria as ferramentas legais para que
o Estado repasse parte de sua folha de pagamento de
servidores públicos para a responsabilidade da União.
E isso é um verdadeiro ato de justiça, pois repassará
aos quadros da União aqueles que eram na verdade
servidores federais na época em que Rondônia era
Território.
O Governo Federal já havia garantido esse direito
para os Estados do Amapá e de Roraima, que também
foram Territórios, e estava em débito, sem sombra de
dúvidas, para com Rondônia.
Essa medida garantirá uma economia mensal
na ordem de R$30 milhões para os cofres do Estado,
dinheiro que vinha fazendo falta há muito tempo para
o bom ajuste das contas de Rondônia, e o Governador
Confúcio Moura já aﬁrmou, categoricamente, ontem,
que destinará esses recursos para a área da educação e qualiﬁcação proﬁssional dos servidores públicos.
A decisão é mais que correta e foi elogiada diretamente pela Presidenta Dilma. Nosso papel agora,
da classe política, do Governo do Estado, de cada cidadão, é garantir que cada centavo desses recursos
seja bem destinado; que nada seja desperdiçado, que
nenhuma moeda seja desviada para ﬁns incorretos.
O decreto da Transposição foi resultado da luta incansável de uma nobre colega desta Casa, a Senadora
Fátima Cleide. Justiça deve ser feita aos servidores de
Rondônia, aos sindicalistas, ao povo e, principalmente,
à ex-Senadora, que trabalhou duro para emplacar a
chamada PEC da Transposição, batalhando diariamente para que essa matéria fosse votada no Congresso.
Ela deixou um legado incontestável para a atual
bancada federal rondoniense dar continuidade, e assim
foi feito. A assinatura do decreto é uma vitória também
de cada parlamentar da bancada de nosso Estado.
Agora, para que façamos a justiça por completo
com os pioneiros de Rondônia, é preciso ainda reconheçamos os direitos adquiridos pelos agricultores de

467

Julho de 2011

bem de nosso Estado, no que diz respeito à recomposição da reserva legal, assunto que estamos discutindo
nas audiências sobre a reforma do Código Florestal.
A Presidenta Dilma e a Ministra Izabella já entenderam que o nosso caso lá de Rondônia e de boa
parte da Amazônia é diferente e que não é possível
prejudicar...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Sr. Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – A
Presidenta Dilma e a Ministra Izabella já entenderam
que o nosso caso lá de Rondônia e de boa parte da
Amazônia é diferente e que não é possível prejudicar
quem desmatou dentro da lei vigente na época, a pedido do próprio governo. Para nós, isso é uma garantia
de justiça a ser feita com os pioneiros de Rondônia e
dos demais Estados da Amazônia. Estamos alinhados
nesse sentido.
Creio que esse é também um bom sinal de que
conseguiremos convergir nossos pensamentos e aprovarmos no tempo necessário o novo Código Florestal
de que o Brasil precisa.
Por esses motivos, creio na convergência dos
interesses comuns do povo brasileiro no sentido de
aprovarmos um novo Código Florestal que contemple
as necessidades soberanas da Nação brasileira.
Muito obrigado pela sua atenção, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Acir.
Agora, com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg pelo tempo regimental, como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezada Presidenta, prezados Srs. e Srªs
Senadoras, nesse ﬁnal de semana, a revista Veja publicou uma matéria muito dura sobre a Universidade
de Brasília, que foi repercutida neste Plenário pelo
Senador Demóstenes Torres.
Quero registrar meu apreço e meu respeito pela
revista Veja, como também pelo Senador Demóstenes
Torres, mas, quero manifestar a minha discordância em
relação ao teor da matéria e ao teor do pronunciamento do Senador Demóstenes Torres, entendendo que o
equívoco da matéria é de ter ouvido apenas pessoas
que têm divergências conhecidas ou até mesmo preconceitos ideológicos conhecidos contra as políticas
desenvolvidas pela Universidade de Brasília, especialmente a política de quotas implantada por aquela Universidade e recentemente a política de paridade entre
professores, alunos e estudantes na escolha do reitor.
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Mas, ironicamente, ainda hoje, o Correio Braziliense estampa essa matéria, mostrando que a Universidade de Brasília lidera o exame da Ordem, mostrando a qualidade do curso de Direito que, aliás, é um
dos cursos citados na referida reportagem. E mostra
que, entre todas as universidades brasileiras, a UnB
foi a que melhor se posicionou no exame da Ordem,
fazendo com que 67% dos seus estudantes tivessem
passado no exame da Ordem, o que, para a diretora
da Faculdade de Direito da UnB, Ana Frazão, mostra
que isso se deve a fatores como a qualidade do corpo docente, o ambiente institucional da Universidade
e a estrutura do curso que concilia as formações técnicas e teóricas.
É importante ressaltar, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que a UnB tem nota 6 a 7, que são
as maiores notas dadas pela Capes, nos cursos de
Geologia, Biologia Molecular, Antropologia, Matemática, Zootecnia, Relações Internacionais e Direito. E,
na graduação, na avaliação do Enade, do MEC, tem
a nota máxima nos cursos de Engenharia Florestal,
Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Engenharia de
Redes, Administração, Contabilidade, Direito, Educação Física e Gestão do Agronegócio, recentemente
implantado na cidade de Planaltina.
O reconhecimento que a sociedade brasiliense
tem pelo papel da Universidade de Brasília, reconhecidamente uma das melhores universidades do País,
é claro. Recentemente, tivemos um problema na Universidade de Brasília. Tivemos uma grande enchente
que daniﬁcou a universidade, e foi impressionante a
mobilização da sociedade brasiliense, da população
brasiliense em torno da Universidade.
Ao fazer essa defesa da Universidade de Brasília, eu tive cuidado, até porque não faço parte da vida
acadêmica, mas acompanho de perto a UnB. Procuro
ajudar a Universidade de Brasília, cumprindo o meu
papel como representante, seja como Deputado Federal que fui e agora como Senador, buscando recursos
para a Universidade de Brasília.
Eu tive o cuidado de ligar para vários professores
amigos para saber a opinião deles sobre o conteúdo
da matéria. E consultei professores que ﬁzeram parte
da gestão anterior. Consultei professores que apoiaram outras candidaturas a reitor da Universidade de
Brasília, e todos foram unânimes em dizer, de forma
categórica, que a matéria repercutida aqui pelo Senador Demóstenes Torres não representa a realidade
da Universidade de Brasília, que prima pelo mérito
acadêmico.
É importante ressaltar que a UnB tem problemas, como todas as outras universidades brasileiras.
Eu entendo, inclusive, que devemos aprofundar o de-
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bate sobre autonomia universitária e que a legislação
em vigor que regulamenta o sistema de compras da
universidade está totalmente superada, num ambiente
em que a inovação tecnológica exige instrumentos de
agilidade e de rapidez em função da competitividade
internacional.
Embora não tenha aqui delegação para fazer a
defesa do Reitor José Geraldo, quero registrar que a
cidade de Brasília conhece profundamente a trajetória do Reitor José Geraldo e, se há uma característica
que não combina com a personalidade do Reitor José
Geraldo, é a intolerância ou a perseguição ideológica.
O Reitor José Geraldo é conhecido exatamente
por sua tolerância, pelo seu espírito democrático, pela
sua construção da cidadania e teve um papel importante na história dessa cidade e da nossa Universidade: quando a nossa Universidade foi ameaçada, foi
agredida pela ditadura militar, o Reitor José Geraldo
estava lá, defendendo os princípios democráticos e
defendeu um número grande de pessoas perseguidas
pela ditadura militar.
E é uma pessoa reconhecida do ponto de vista
acadêmico, pela sua produção, por vários livros que
escreveu, por vários artigos publicados em diversos
periódicos conceituados. Isso fez com que pessoas
muito reconhecidas na nossa sociedade saíssem em
solidariedade ao Reitor José Geraldo e à Universidade de Brasília, pessoas como Gilmar Mendes, como
Cristovam Buarque, como a Professora Barbara Freitag, como Isaac Roitman, como o Professor Gustavo
Lins Ribeiro, Aldo Paviani, o ex-Deputado Sigmaringa
Seixas, o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal,
José Carlos Moreira Alves. E, de forma categórica, ou
por conhecer a trajetória do reitor ou por dar aulas na
Universidade de Brasília e compartilhar da vida acadêmica, sabem que o conteúdo da matéria não reﬂete
a realidade hoje existente na Universidade de Brasília.
Eu acredito que todos nós que queremos construir um País melhor, um País justo, solidário, generoso,
entendemos que a democracia passou a ser um bem
inegociável, um bem fundamental, mas precisamos
também fortalecer os instrumentos que darão à Universidade a capacidade de cumprir o papel estratégico
que precisa cumprir para o Brasil.
E faço aqui um convite a esta Casa: vamos aproveitar este debate para fazer um debate sobre o real
papel das universidades. E quero registrar que, do ponto
de vista da população de Brasília, a nossa expectativa
em relação à Universidade de Brasília é muito grande e
sei porque ando essa cidade toda e sei o que signiﬁca
para a população de todo o Distrito Federal o fato de a
Universidade de Brasília estar se instalando na cidade
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de Planaltina, do Gama, de Ceilândia, exatamente por
causa do reconhecimento acadêmico.
E é importante ressaltar que a eleição paritária
foi instituída pelo Conselho Universitário da Universidade de Brasília, que é integrado por 62 professores,
16 estudantes e 10 técnicos administrativos. No que
tange a essa avaliação feita no exame da Ordem, vários alunos foram beneﬁciários do sistema de cotas
na Universidade.
E, para ﬁnalizar, quero fazer um último registro
em defesa da nossa querida Universidade de Brasília.
Segundo a Abril Cultural, no seu último levantamento,
a UnB foi considerada a melhor universidade pública
no que se refere aos cursos de Ciências Humanas e
Ciências Sociais.
Ora, eu não preciso dizer que uma instituição que
é considerada a melhor universidade em Ciências Hu-
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manas e em Ciências Sociais não pode conviver com
qualquer tipo de patrulhamento ideológico. Portanto,
quero fazer aqui esse registro.
E, ao ﬁnal, Srª Presidente, solicito que conste
nos Anais desta Casa a carta enviada pelo Reitor José
Geraldo de Sousa Júnior aos professores, funcionários
e estudantes da Universidade de Brasília. Acho importante, como registro histórico, que essa carta integre
os Anais desta Casa como parte do meu discurso. E
faço esta solicitação formal a V. Exª, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 201, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias, para
uma comunicação inadiável.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço ao
Senador Geovani Borges a permuta que ﬁzemos.
Quero aqui, Srª Presidente, fazer dois registros
importantes. O primeiro refere-se a uma visita que ﬁzemos à cidade de Água Branca, no Piauí, onde, juntamente com o Prefeito Zito e os prefeitos do Médio
Parnaíba, ﬁzemos um encontro regional sobre temas
de interesse da região. Além disso, tivemos a oportunidade de inaugurar uma escola de tempo integral. É
algo que realmente me anima muito ver Municípios
já caminhando nessa direção, trabalhada pelo Plano
Nacional de Educação aqui no Congresso Nacional.
Depois, na cidade de Floriano, onde, com o Prefeito Joel Rodrigues e tantas outras Lideranças, tivemos
a inauguração de várias obras: calçamento, asfaltamento urbano, hospital e um importante investimento
na área de habitação – um conjunto habitacional com
180 residências, estruturado com calçamento, água,
energia. Ali, pude ver a alegria das pessoas devido à
parceria com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério das Cidades, com a forte participação do Prefeito
Joel Rodrigues, na chamada “Princesa do Sul do Piauí”.
Quero trazer aqui um encontro que tivemos em Teresina, com a participação de Senadores de seis Estados
brasileiros, pela Comissão de Desenvolvimento Regional,
com a presença do Presidente Benedito de Lira.
Ali também tivemos a oportunidade de discutir
uma pauta do Nordeste. Presido a Subcomissão de
Desenvolvimento Regional, pelo foco do Desenvolvimento Regional do Nordeste. Ali tratamos de uma
apresentação pelo Governo Federal – Ministério da
Integração, Banco do Nordeste, Ministério das Minas
e Energia e Ministério da Aviação – sobre uma pauta
importantíssima para o Brasil e para a região.
Srª Presidente, desejamos apresentar uma pauta
que interesse ao povo brasileiro, ou seja, um projeto que
possa, de um lado, dar conta do crescimento econômico, e, de outro lado, como deseja a Presidenta Dilma,
da erradicação da miséria e da redução da pobreza.
Ali tratamos dos investimentos necessários, apresentados pelo Governador Wilson Martins, do meu
Estado, sobre a visão do Estado do Piauí e a visão do
Nordeste, para que tenhamos não só investimentos públicos, como também investimentos privados necessários, a ﬁm de que possamos ter o crescimento da região.
Senador Jarbas Vasconcelos, um estudo feito
aqui, pela equipe do Senado Federal, pela ETENE –

471

Julho de 2011

Equipe Técnica do Banco do Nordeste, aponta que a
região precisa crescer 3% acima do que cresce o Brasil, durante 16 anos, para que alcancemos a média da
economia nacional. Dentro da região, é necessário que
haja um cuidado, um planejamento, para não acontecer um distanciamento deste ou daquele Estado dos
demais. É isso que a Comissão de Desenvolvimento
Regional do Nordeste está trabalhando.
O que precisamos na área de infraestrutura, na
parte de energia, de infraestrutura de transportes –
portos, hidrovias, ferrovias –, quais aquelas que nós
não podemos deixar de priorizar agora, no PPA, nas
discussões do Plano Decenal, do PAC II?
Com essa visão, estamos trabalhando, visitando
cada Estado. Já estivemos na Paraíba, com o nosso
Senador Wilson Santiago, num belo momento onde tratamos sobre infraestrutura, sobre incentivos regionais.
E trabalhamos, depois, em Alagoas com o Governador
Teotônio Vilela, com a bancada, com o nosso presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional, Bio Lira,
como é conhecido dos alagoanos, com a presença do
Senador Collor de Melo, do Senador Renan Calheiros
e de toda a bancada federal.
Então, quero aqui ressaltar a importância deste
trabalho, que tem por objetivo extrair propostas com
uma visão do Nordeste – do Nordeste inteiro –, a partir
da visão de cada Estado na educação, na área vinculada à infraestrutura e em todas as outras áreas necessárias ao desenvolvimento e, além disso, é claro,
ao crescimento econômico e social.
Eu destaco, para ﬁnalizar, o tamanho do desaﬁo
que temos. De um lado, não só os orçamentos próprios
da União, mas também os fundos de investimento. Senadora Marta, o Nordeste brasileiro contribui com 14%,
15% do PIB brasileiro. Nós temos 28% da população
brasileira. O BNDES, que já cresceu muito durante o
Governo do Presidente Lula, aplica na região 8,8%,
como aconteceu nessa década. Se não tivermos um
planejamento, diﬁcilmente nós alcançaremos uma solução para essa distorção, discutindo o pré-sal, discutindo
o fundo de participação, discutindo a reforma tributária.
Tratando, enﬁm, para a redução da desigualdade. E é
nisso que eu acredito e vamos trabalhar.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vamos trabalhar.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos
como orador inscrito. Essa é uma permuta com o Senador Paulo Bauer.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, procuro, nesta Casa, fazer
uma oposição construtiva. Evito o comportamento do
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“quanto pior, melhor”, por ter aprendido que os erros
cometidos pelo Governo terminam sempre sendo pagos por quem está no andar de baixo.
Apoio quando a minha consciência assim indica
e divirjo sempre que acredito que assim agindo estou
defendendo os interesses de Pernambuco e do Brasil.
Este é o caso da posição que tenho adotado em relação à participação do BNDES na fusão dos gigantes
varejistas Pão de Açúcar e Carrefour.
Reconheço que o Governo da Presidente Dilma Rousseff tem melhorado o comportamento em
algumas áreas na comparação com o Governo Lula.
Mas também devo admitir que o atual Governo apresenta uma grande capacidade de tropeçar nas próprias pernas.
Um dos melhores exemplos disso é a pretensa
participação, completamente inadequada e questionável, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social na negociação para a fusão do grupo brasileiro
Pão de Açúcar com o grupo francês, Carrefour – um
imbróglio que envolve ainda o também francês Casino,
todos gigantes do setor varejista mundial.
A fusão em si já seria questionável, pois causaria uma extrema concentração no setor varejista
brasileiro. A operação, portanto, deveria ser barrada,
impedida pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica o CADE. Está mais do que na hora de o
CADE realmente cumprir suas obrigações de coibir
prejuízos e restrições à livre concorrência. O Conselho demora tanto para agir que as fusões terminam
virando fato consumado.
Mas o Governo acha isso pouco e permitiu que
o BNDES anunciasse que pretende entrar com a bagatela de R$4,5 bilhões, em um negócio que, em nada
– nada mesmo –, se enquadra na missão da instituição
pública, que é ﬁnanciar projetos que contribuam para o
desenvolvimento social, cultural e tecnológico do Brasil.
Muito pelo contrário. Esse negócio, se concretizado,
irá contribuir para a formação de um poderoso cartel
no ramo de supermercados,
Até agora, Sr. Presidente, ninguém do Governo
deu uma explicação, no mínimo razoável, sobre o envolvimento de BNDES numa operação que caminha
para se transformar numa batalha corporativa de grandes “barões” do varejo internacional.
Nesse ponto, concordo com a opinião do ex-Presidente do banco Luiz Carlos Mendonça de Barros, de
que o banco não tem como missão emprestar recursos públicos para que empresas ganhem importância
internacional. Abre-se um precedente sério.
Será que outro empresário brasileiro com menos
inﬂuência e acesso ao Governo do que o Sr. Abilio Diniz
conseguiria tratamento similar? É público e notório o
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apoio que o empresário deu à então candidata Dilma
Rousseff na campanha eleitoral do ano passado. Tanta
proximidade levou o empresário a ser indicado para
integrar, como conselheiro, a Câmara de Políticas de
Gestão, Desempenho e Competitividade.
Não estou aqui, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
fazendo ilações nem insinuações, mas são questões
pertinentes que precisam ser abordadas quando está
em jogo o destino de R$4,5 bilhões de uma instituição
pública para um grande negócio privado. Essas perguntas estão sendo feitas pela imprensa, por analistas
econômicos e pela opinião pública brasileira.
A verdade pura e simples – incontestável posso
dizer – é que a fusão do Pão de Açúcar e do Carrefour
levará à redução da concorrência no varejo brasileiro, ao aumento da pressão sobre os fornecedores e
também à demissão de trabalhadores nas lojas das
atuais redes, que hoje funcionam em uma mesma
área geográﬁca.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, se o negócio é
tão bom como aﬁrmam os dirigentes do Pão de Açúcar,
é de se acreditar que o grupo não encontre qualquer diﬁculdade para conseguir os recursos necessários no setor
ﬁnanceiro privado.
Vá ao mercado, Sr. Abilio Diniz! Se não conseguir o ﬁnanciamento de que precisa, cumpra o acordo
com os sócios do Casino, que previa que eles teriam
o controle do Pão de Açúcar no próximo ano. A desnacionalização do grupo já foi feita quando o Casino
adquiriu 37% do controle. Não está mais em discussão. Quem se junta com parceiro maior ganha patrão
e não sócio. O Sr. Abilio deveria saber dessa verdade
inquestionável do mundo corporativo.
Os argumentos apresentados pelo empresário
e pelo Governo para justiﬁcar a presença do BNDES
na operação foram e continuam sendo derrubados um
por um, como a justiﬁcativa de que a fusão permitiria
ao Brasil colocar mais produtos no mercado externo.
Na realidade, o Pão de Açúcar é um grande importador, e a fusão vai aumentar essa característica
do grupo. As importações do Pão de Açúcar pularam
de US$150 milhões, em 2009, para US$236 milhões
em 2010 – uma alta de 57,36%, segundo levantamento
do jornal O Globo.
Além disso, Srª Presidente, no maior mercado varejista do Brasil, que é o Estado de São Paulo, o novo
grupo supermercadista teria o controle sobre 69% das
vendas. Isso teria repercussão em todo o País, pois o
mercado paulista representa 30% do mercado nacional.
Especialistas do setor varejista aﬁrmam que nenhuma fusão amplia o faturamento. Na verdade, segundo os especialistas, pode até haver uma queda de
5%. De onde viria o ganho para o Pão de Açúcar e o
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Carrefour? Viria da economia obtida com o fechamento
de lojas sobrepostas, com a demissão de pessoal e com
aumento do poder de pressão sobre os fornecedores.
Há uma máxima que é muito usada no campo da
política, mas que vale para qualquer aspecto da vida:
é ruim tudo o que tem de se explicar. Até que ponto é
de interesse nacional o BNDES ﬁnanciar a maior parte
do negócio entre o Pão de Açúcar e o Carrefour? Vale
a pena o Governo se envolver numa megadisputa corporativa que – perdoem-me a expressão –, tem tudo
para feder, tanto que os grupos contrataram dois dos
principais advogados criminalistas do Brasil?
Essas e outras questões precisam ser respondidas. As notícias sobre a união dos dois grupos supermercadistas circulam há meses nos bastidores da
economia. Para dar um pouco de racionalidade à discussão e esclarecer a opinião pública, em boa hora os
Senadores Alvaro Dias e Ricardo Ferraço solicitaram,
no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, audiência pública com os principais personagens dessa
negociação. Espero que o Governo não encare essa
convocação como mais um embate com a oposição,
pois o que tratamos aqui é do interesse nacional.
Tenho ainda, Srª Presidente, outras dúvidas que
poderão ser esclarecidas pela audiência pública da
CAE. A partir de quando o BNDES passou a fazer parte
dessa história? De que forma se deram as negociações entre o empresário Abilio Diniz e o Presidente do
BNDES, Luciano Coutinho?
Até que ponto a Presidente Dilma Rousseff foi
mantida informada sobre essas negociações? E não
venham dizer que a Presidente não precisa estar a par
de todas as operações do BNDES.
Estamos falando, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, de R$4,5 bilhões e de dois grupos econômicos
que empregam 230 mil pessoas diretamente e que
tiveram faturamento de R$65 bilhões em 2010. Não
estamos falando de pequenas empresas, mas, sim,
de grandes negócios.
Por ﬁm, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o resumo da história é que a participação do BNDES na fusão
do Pão de Açúcar e do Carrefour não é do interesse
nacional nem dos consumidores, muito menos dos fornecedores e dos trabalhadores das duas empresas.
É uma típica briga de capitalistas que o PT, o Partido
dos Trabalhadores, tanto condenou no passado e que
agora quer ﬁnanciar com dinheiro público.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jarbas Vasconcelos.
Com a palavra o Senador Mozarildo, pela Liderança do PTB.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
a Presidenta Dilma, recentemente, editou uma medida
criando regras para o acompanhamento dos gastos no
setor de saúde. Em boa hora é feito isso. Espero que a
implementação dessas medidas seja, de fato, rigorosa.
Temos, hoje, um Ministro que, além de ser médico
– portanto, da área de saúde –, é um homem que tem
uma visão política. Portanto, não terá diﬁculdades em
implementar realmente mudanças na área de saúde,
no Ministério da Saúde e nas secretarias de saúde dos
Estados e Municípios.
Enquanto isso se discute, Srª Presidente, que
precisamos regulamentar a Emenda nº 29 – e é verdade –, aquela emenda constitucional que estabelece
regras de quanto é que o Governo Federal, os governos estaduais e os governos municipais têm de gastar com a saúde, dizendo o que exatamente é gasto
com saúde, porque há muita jogada interessante em
que colocam na área da saúde gastos que não são,
de fato, da área de saúde.
E o mais horripilante é ver o quanto se rouba nessa
área. Eu, como médico, ﬁco altamente indignado e revoltado com esse fato. É lógico que roubar, fazer corrupção
em qualquer setor é altamente condenável, mas na saúde,
na educação e na segurança deveriam ser considerados
crimes hediondos. Porque, imaginem, se alguém rouba
na saúde, está fazendo o quê? Tirando medicamento do
paciente que precisa de medicamento, tirando oportunidade de consulta, de internação, de cirurgia.
E olhe o que os jornais dizem hoje, Senadora
Marta: “Governo paga R$14 mi por cirurgia e internação de pacientes mortos”. E olhe que essa constatação, Senadora Marta, foi apenas em quatro Municípios e um Estado. Isso realmente é estarrecedor!
Quer dizer, as pessoas que trabalham nessa área,
lamentavelmente, não têm pejo de fazer esse tipo de
coisa. Lá no meu Estado, houve uma operação comandada pelo Ministério Público Federal, Ministério
Público Estadual e Polícia Federal que, só na preliminar, constatou um roubo de R$30 milhões no setor
de saúde com remédios, equipamentos. E olhe que
o meu Estado é o menor, em termos de população,
do nosso País. E lá – só lá! – foram R$30 milhões
roubados. E agora, aqui, são R$14 milhões pagos
a pacientes que não existem, porque são pacientes
mortos. Usam a ﬁcha, os dados do paciente para justiﬁcar esse tipo de coisa.
Aqui, há uma matéria de O Estado de S. Paulo sobre o que disse o Tribunal de Contas: “Ministério
da Saúde controla mal seus gastos, diz TCU”. E isso
não é com esse Ministro atual; ele está pegando uma
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situação que está crônica. Por exemplo, a Fundação
Nacional de Saúde é um antro de pilantragem. A própria Controladoria-Geral da União, a CGU, constatou
que, nos últimos cinco anos, foram desviados, roubados da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde,
R$500 milhões.
Então, é preciso realmente que votemos a regulamentação da Emenda nº 29, que busquemos
outras alternativas de ﬁnanciamento da saúde sem
criar novos impostos. Porque não é possível que contribuições como a Coﬁns, o PIS, o Pasep e inúmeras
outras que o Governo Federal arrecada, não repassa
para os Estados e Municípios nada, o FPE e o FPM
também muito mal divididos, e o que acontece? A
saúde não melhora.
Quero, portanto, Senadora Marta, pedir a V. Exª
que autorize a transcrição das matérias que leio aqui,
o decreto presidencial, baixado pela Presidente Dilma,
que cuida justamente da responsabilidade da União,
dos Estados e dos Municípios ao regulamentar a Lei
Orgânica da Saúde e estabelece mecanismos de ﬁscalização bem claros, quando diz do planejamento da
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saúde, da assistência à saúde e da articulação interfederativa e dá outras providências.
Espero, de fato...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Para contribuir, Senadora Marta, aqui temos conversado com os colegas Senadores que são médicos, mas
todos os Senadores estão sensíveis a isso. Espero
que, realmente, isto ocorra no mais breve espaço de
tempo possível: a regulamentação da Emenda nº 29;
a deﬁnição de recursos, não de novos impostos, mas
de impostos e contribuições que existem hoje para ﬁnanciar a saúde, mas com o rigor na ﬁscalização, para
que não haja arroubo no setor.
Reitero, portanto, Presidente Marta, o pedido para
a transcrição das matérias a que me referi.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido de acordo com as normas
do Regimento.
Com a palavra o Senador Geovani Borges, como
orador inscrito. Em seguida, o Senador Wilson Santiago,
como comunicação inadiável, e, em seguida, a Senadora Lídice da Mata, como oradora inscrita.
Depois de uma comunicação inadiável, Senadora
Marinor, vai um orador inscrito; depois vai liderança.
E aí será V. Exª.
Então, com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para uma tarefa
das mais queridas, porém, das mais difíceis: tentar
traduzir em homenagem o amor extremo de um ﬁlho
por uma mãe.
Pena que o jornal A Gazeta... No centenário de
Dona Kiola, Sarney homenageia a memória da mãe.
Peço que isto faça parte do meu pronunciamento, na forma regimental, para os Anais da Casa: “Os
cem anos de Dona Kiola Sarney”, que vou anexar ao
nosso pronunciamento.
É uma tarefa das mais queridas, porém, como
falei, das mais difíceis, o amor extremo de um ﬁlho por
uma mãe. E, se falar de um relacionamento que envolve sentimentos tão complexos já é uma tarefa difícil,
quanto mais quando esse ﬁlho é o nosso Presidente
José Sarney, e essa mãe é a mulher a quem o Brasil
aprendeu, carinhosamente, a chamar de Dona Kiola,
Senador Wilson Santiago.
Sim, essa mulher, essa mãe virtuosa estaria
completando agora cem anos de vida.
O nosso Presidente Sarney é um erudito, um
homem que, entre tantas virtudes, foi agraciado com
a clareza de pensamento e a intensidade da alma
plena de poesia e lirismo. É esse homem, é esse ﬁlho
que escreveu para sua mãe mensagens como: “Minha
mãe sempre foi referência de amor, de conﬁança, esse
porto onde todas as nossas aspirações e esperanças
encontram amarras seguras.” “Dia e noite, céu claro
ou tempestade, eu sabia que aí podia chegar tranquilo. Ela era o farol, era a luz, era o clarão.” Minha mãe
me inspirou esse amor que não acaba, que não pode
aumentar porque é inﬁnito, que não se extingue porque sempre será sempre eterno.” Disse ainda o nosso Presidente Sarney: “Amei profundamente meu pai,
mas meu amor por ele aumentou a cada dia através
do amor eterno que lhe devotou minha mãe”.
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E, nessa hora, o nosso Presidente poeta admite
o sentimento de vazio que experimentou após a morte
da sua mãe querida. Ouçam, por favor:
Os meus vínculos com o passado, de repente,
romperam-se. Todos estão mortos. Meus antepassados
desapareceram. O último elo foi com Dona Kiola. Eles,
agora, são lembranças e saudades. De mim, partem
raízes que também um dia morrerão.
E segue Sarney nos explicando a fundamentação de sua fé, quando diz: “Sei que existe fé, porque
vi minha mãe professar a fé. Sei a força da oração
porque vi minha mãe orar a vida inteira e tudo conseguiu orando, anos e anos, dias e noites agarrada às
contas do terço.”
Missão de mãe nunca é fácil, senhores. Agora,
imaginem ser mãe em um clã político, cercado dos
encantos e dos dissabores do poder, e ser capaz de
guiar seus ﬁlhos sob a luz da humildade, com a consciência de que tudo na vida, inclusive o poder, é efêmero, é passageiro.
Está o Deputado Paulo José aqui na tribuna nos
honrando e o nosso assessor técnico, Deputado Erick Oliveira.
Assim, como exemplo, fez Dona Kiola. Sua casa
– conta-nos o Presidente Sarney – foi a vida inteira
exemplo de simplicidade, de despojamento. Ela era
pobre porque nunca quis ter nada. Escolheu para seu
manto o vestido mais simples e pediu que seu caixão
também fosse assim. E segue na ação de saudades:
“Minha mãe era uma mulher forte, que argumentava
pelo silêncio, comandava pelo exemplo.”
E lá se vão cem anos. Um século. No dia 04 de
junho de 1911, no Município de Correntes, no sertão
pernambucano, nascia uma menina que recebeu o
nome de Kiola e que, anos depois, migraria para o
Maranhão com os pais Assuero Leopoldino e Maria
Augusta. E aquela ﬂor simples do sertão nem sabia
que daria sopro de vida a um ﬁlho que alcançaria o
maior posto da Nação, a Presidência da República, e
seria avó da primeira, Srª Presidente, mulher eleita governadora da história do Brasil, a nossa ex-Senadora
Roseana Sarney, Governadora do Estado do Maranhão.
Com a ﬁbra de mulher nordestina, foi exemplo de
resistência e contemporânea de gerações que pertenceram a três séculos e acompanhou, à distância, todos
os grandes acontecimentos que marcaram o século
XX, inclusive duas guerras mundiais. Testemunha de
uma história intensa, ela viu o mundo transformar-se,
o Brasil, o Maranhão.
Em julho de 1927, Dona Kiola conheceria o grande amor de sua vida, Sarney de Araújo Costa, mem-
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bro de tradicional família, estudante de Direito em São
Luís, a quem dedicou sua graça e sua força de mulher.
Vieram os ﬁlhos, o tempo de escola, a oportunidade de deixar seu legado ao mundo. À professora
das crianças, advertiu: “Palmatória nos meninos nem
pensar, pois, lá em casa, ela não é usada nem para
abanar fogo”, palavras da D. Kiola, que se parece muito
com o exemplo da minha mãe, dos meus pais.
E os ﬁlhos iam crescendo e tomando seu destino
de acordo com as possibilidades das escolas existentes. O ﬁlho José precisava submeter-se ao Exame de
Admissão e teria que se separar de sua família. Seu
destino seria São Luís. Aprovado no colégio dos Irmãos
Maristas, começou a palmilhar pelos caminhos que
o levariam ao sucesso intelectual e à glória política.
Evandro, aprovado no Exame de Admissão para
o Liceu Maranhense. E, dali, seguiriam seus destinos
políticos e intelectuais.
Os anos se passaram, vieram as alegrias, as
dores, o renovar de esperanças, as perdas afetivas.
Mas, se Deus não a tivesse levado para o convívio
celestial, hoje, certamente, do alto dos seus cem anos
de vida, D. Kiola estaria sendo abraçada e gratiﬁcada
pelo amor devotado de seus ﬁlhos, netos, bisnetos, ﬁlhos adotivos e pelo número incontável de amigos que
amealhou ao longo da vida.
Nosso registro é muito simples, senhores. E a
lembrança de D. Kiola, naquela que seria a celebração
de um século de vida, remete-nos, de forma emocionada, à lembrança de nossas próprias mães.
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Eu, que ainda tenho a graça de ter minha mãe
ao meu lado, a D. Cícera, que, neste momento, está
nos assistindo, posso, contudo, entender o suspiro de
tristeza no coração de quem já precisou dar à própria
mãe o derradeiro adeus.
Os mais queridos e amorosos anjos de Deus
decerto fazem hoje a festa de D. Kiola no céu. E nós,
com humildade e carinho, fazemos...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Sr. Senador.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) –
...uma festa permeada de lembranças doces, de sorrisos,
de abraços, de ternura, que seguem vivos no coração
dos ﬁlhos de nossa homenageada, D. Kiola, de Pernambuco, da Paraíba, do Maranhão, D. Kiola do Brasil.
O Senador Gilvam Borges levou o abraço do
Amapá agora, no dia 04 deste mês, na segunda-feira
passada, à família do Presidente Sarney, que com
muita honra representa o nosso Estado.
Eu peço desculpa, peço vênia a V. Exª por ter
excedido o tempo e por ter feito um discurso um pouco atípico do usual, mas aqui sai uma homenagem do
coração deste Parlamentar.
Agradeço a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR GEOVANI BORGES
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.
Com a palavra, o Senador Wilson Santiago, para
uma comunicação inadiável.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, demais
Senadoras e Senadores presentes, proﬁssionais da
imprensa, demais senhores e senhoras, dando continuidade à meta de extinção da pobreza extrema no
Brasil, a Presidenta Dilma sancionou, hoje pela manhã, a lei, anteriormente aprovada pelo Congresso
Nacional, que institui o Sistema Único de Assistência
Social, o SUAS.
Essa lei viabiliza o cumprimento de normas que se
encontram na Constituição Federal, garantindo, agora,
com essa ação do Governo Federal, a prestação de
assistência a todos os brasileiros que dela necessitam.
Serão beneﬁciados os cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e riscos. São pessoas com
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, independente dos ciclos
de vida. Pessoas com identidades marcadas em termos étnico, cultural e sexual, em desvantagem pessoal por deﬁciências. Outras, excluídas pela pobreza
ou no acesso às demais políticas públicas, ou, ainda,
vítimas de diferentes formas de violência no próprio
núcleo familiar, ou causadas por grupos e indivíduos.
Pessoas sem inserção no mercado de trabalho formal
e informal, ou apenas de forma precária, como é conhecido por todos nós. Enﬁm, pessoas envolvidas em
alternativas de sobrevivência, que podem representar
risco pessoal e social, serão beneﬁciadas pela sanção
dessa nova lei.
Inspirado no modelo do Sistema Único de Saúde, com atendimento e organização dos serviços em
bases regionais, o SUAS garantirá o direito à assistência social e à proteção das famílias e indivíduos em
situação de risco e vulnerabilidade social.
A Presidenta Dilma vem, Srª Presidente, demonstrando, ao longo desses seis meses de governo, cuidado com a população desprovida de quaisquer bens
ou meios de obter ou manter uma existência digna,
face à pobreza extrema.
O SUAS tem como um dos seus objetivos atender,
de forma efetiva, a célula mater de nossa sociedade,
que é a família. Todos nós temos conhecimento disso.
Desde o início do mandato, nossa Presidenta
acena com sua preocupação com a família, tanto que
criou o programa Rede Cegonha, para dar atendimento
integral a gestantes e bebês.
Devemos lembrar que a família é um espaço de
socialização e proteção primária para seus membros.
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Acredito que a assistência social deva ter a família como
prioridade, pois, apesar de todos esforços e avanços,
ainda permanece um abismo entre os direitos garantido
constitucionalmente e sua efetiva aplicação. O sistema
imposto por nossa sociedade ainda não dá condições
humanas para uma vida cidadã a todos os brasileiros.
Assim, Srª Presidenta, o SUAS será mais um
instrumentos com que o Estado brasileiro contará
na luta contra a infâmia que é a pobreza extrema no
nosso Brasil.
Agora, com o SUAS e o Brasil sem Miséria, um
grandioso programa lançado anteriormente no nosso País, nós teremos condições, sim, de dizer, num
futuro bem próximo, que o Brasil, na verdade, dentro
de pouco tempo, com a continuidade e a aplicação
dessas ações, a concretização dessas ações, será,
de fato, um verdadeiro País sem miséria e, portanto,
um País de todos.
Obrigado pela tolerância de V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi lido, anteriormente, o Requerimento nº
804, de 2011, do Senador Fernando Collor e outros
Senadores, solicitando que o Período do Expediente da
sessão de 10 de agosto seja destinado a homenagear
o Senador e ex-Presidente da República Itamar Franco.
Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, a Senadora inscrita Lídice da
Mata, pelo tempo regimental.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Srª Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, desta tribuna, de fazer três registros que considero
importantes. O primeiro foi a sanção, no dia de hoje
pela manhã, às 11 horas, no Palácio do Planalto, pela
Presidente Dilma, do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, votado neste plenário e que signiﬁca, sem
dúvida nenhuma, um enorme avanço da assistência
social em nosso País.
O Sistema Único de Assistência Social é resultado de um longo processo de luta dos proﬁssionais
da área da assistência social e dos militantes dessa
área. O SUAS se transformará numa ferramenta essencial para viabilizar o Brasil sem Miséria e, acima
de tudo, a garantia de um sistema que criará uma rede
de proteção social para a população, para os segmen-
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tos mais vulneráveis da população do nosso País: as
pessoas com deﬁciência, os idosos, as crianças e os
adolescentes.
Especialmente, Srª Presidente, o SUAS incorporou ao corpo da lei o PETI, Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil, essa importante política pública
que se desenvolve com sucesso em nosso País. O
PETI já atendeu mais de 820 mil crianças, que foram
afastadas do trabalho em mais de 3,5 mil Municípios
brasileiros, e reconhece a criança e o adolescente
como sujeitos de direitos.
A família que tem a criança retirada do trabalho
recebe benefícios do Governo em forma de bolsa. Em
contrapartida, devem ser cumpridos pelos familiares
os compromissos estabelecidos da retirada de todas
as crianças adolescentes de até 16 anos da atividade
de trabalho e da manutenção da sua matrícula, com
frequência escolar mínima de 85%.
Também na área de saúde, cabem todas as atenções necessárias a gestantes.
Portanto, Srª Presidente, registro este meu pronunciamento na íntegra, sobre a importância da sanção do SUAS hoje, pela Presidente da República, e,
especialmente, a importância do PETI para, realmente,
combater e erradicar o trabalho infantil em nosso País.
Mas também, Srª Presidente, quero, desta tribuna, justiﬁcar-me, porque, como Coordenadora da
Bancada da Bahia, no ano passado, conseguimos
aprovar uma importante emenda para construir um
prédio novo, anexo à Maternidade Climério de Oliveira, primeira maternidade pública do Brasil, que, no
ano passado, completou o seu centenário e recebeu
do nosso Governo, da Universidade Federal da Bahia,
à qual é ligada, toda atenção.
Uma emenda da nossa bancada, neste momento,
está sendo debatida com o Ministro da Educação para
que possa liberar os recursos necessários, para que a
Bahia possa cumprir essa sua missão de gratidão com
a Climério de Oliveira e com a Universidade Federal da
Bahia, que se trata de uma maternidade-escola, mas
também da primeira maternidade do nosso Estado.
Nessa maternidade, por exemplo, nasceu a Deputada Alice Portugal e nasceram tantos baianos e
tantas baianas, que precisaram do serviço público, para
efetivamente terem a atenção à gestante. Eu própria
já utilizei aquela maternidade muitas vezes, durante a
minha gravidez, para fazer lá pré-natal e para receber
a assistência devida.
Nós, baianos, temos a obrigação de tentar que...
Neste momento, não posso participar dessa audiência,
porque vim aqui para falar, mas voltarei para a Comissão de Orçamento, onde estamos a debater e tentar

JULHO27367
2011

Quinta-feira 7

votar a LDO ainda na tarde de hoje, à noite ou, pelo
menos, amanhã de manhã.
Que nós possamos ter garantido esse esforço da
nossa Bancada, cumprido no Governo da Presidente
Dilma, a primeira Presidente mulher deste País, que vai
garantir os recursos para que a centenária Maternidade Climério de Oliveira, na Bahia, possa se viabilizar,
renovando-se na sua missão tanto de dar assistência
à saúde, quanto de formar proﬁssionais de saúde voltados para a obstetrícia.
Além disso, Srª Presidente, como último registro,
quero falar de dois requerimentos que ﬁz, aprovados
na Subcomissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que
interessam a todas nós, Senadoras que militamos e
exercemos o nosso mandato nesta Casa, defendendo
a ideia de que é preciso ter uma participação maior da
mulher na política, para garantir os direitos da mulher.
O requerimento, já aprovado, solicita a realização de audiência pública, no âmbito daquela Comissão, no próximo dia 18 de agosto de 2011, a respeito
dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o
que coincide com a Marcha das Margaridas, que terá
participação as grandes entidades organizadoras do
movimento de mulheres em nosso País.
Quero, com esse requerimento, destacar aqui,
ressaltar a importância de todas nós, Deputadas e Senadoras, estarmos integradas na discussão da Marcha
das Margaridas e participando desse debate nessa
subcomissão.
O outro diz respeito justamente à necessidade
de, nesta comissão, debatermos o resultado da 100ª
Conferência da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), ocorrida no último dia 16 de junho, para que nós
possamos debater as normas adotadas para equiparar
as trabalhadores e trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores no nosso País, com a participação
da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas,
com a Srª Creuza Maria, baiana; a diretora da OIT no
Brasil, Srª Laíz Abramo; o Exmº Sr. Ministro do Estado do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Lupi; a Exmª Srª
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR), Srª Luiza Bairros; a Exmª Srª Ministra
de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
a Srª Iriny Lopes; e a representante da ONU Mulheres
Brasil e Cone Sul, Srª Rebecca Reichmann Tavares.
Esses dois debates são imprescindíveis à luta da
mulher em nosso Estado para que possamos avançar tanto no que diz respeito à aprovação das normas
que possam permitir a consolidação da ideia de que
as trabalhadoras domésticas no Brasil – mais de 90%
são mulheres – possam ter direitos iguais aos trabalhadores – homens e mulheres deste País – de outras
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categorias, como também possamos debater, de forma aprofundada, nesta Casa, a questão dos direitos
reprodutivos sexuais da mulher, dos direitos sexuais
das mulheres, dos direitos reprodutivos da mulher.
Portanto, esses dois, mais alguns requerimentos
também aprovados pela nossa Presidente, a Senadora Angela Portela... Inclusive, a audiência pública para
que possamos tomar conhecimento da pesquisa realizada pelo Sesc e pela Fundação Perseu Abramo se
transformará num instrumento muito importante para
que nós, mulheres, possamos nesta Casa qualiﬁcar a
nossa intervenção no sentido de fazer avançar a luta
pelos direitos da mulher, que V. Exª também tem capitaneado tantas vezes e por tantos anos. V. Exª também se articula de maneira muito profunda com a luta
que nós desenvolvemos neste momento, por meio do
debate da reforma política, para que possamos permitir uma participação cada vez maior da mulher nas
esferas de poder político do nosso País.
Muito obrigada Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Lídice da Mata. O pronunciamento de V. Exª é absolutamente oportuno, em
virtude da discussão nesta Casa da reforma política
e de como vemos o encaminhamento e a diﬁculdade
de os caros Senadores se aprofundarem no tema da
mulher candidata e das candidaturas femininas, seja
em lista, seja proporcional, mas que discutamos a garantia da cota das mulheres, que foi uma conquista há
mais de uma década e que agora queremos garantida.
Obrigada pelo pronunciamento.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito – a Marinor sempre me corrige que não é Marinor é Marinôr; eu
vou ter que pôr um acento, Marinor, para não mais cometer esse erro –, pela Liderança do seu Partido, o PSOL.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) – Boa-tarde, Senadora Marta.
Em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação especial a todos os policiais ferroviários federais
que se encontram nas galerias e dizer a V.Sªs que o
Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, se somará
ao esforço do projeto de lei, que tramita no Senado, de
autoria do Senador Paulo Paim, que cria a carreira de
vocês e que, neste momento, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando relatoria.
Eu estava falando para a Senadora Marta que tem
sido negado a mim, de certa forma, talvez por fazer
oposição ao Governo, algum tipo de situação, o direito
de fazer relatoria, mas me coloco à inteira disposição
para me somar ao esforço e aprovar de uma vez por
todas esse direito de servidores públicos que lutam,
que labutam, que têm famílias e que merecem ser respeitados. Não há nenhuma forma melhor de respeitar
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os trabalhadores deste País, os servidores federais
sem que os seus salários sejam dignos e garantam a
sobrevivência com dignidade de suas famílias.
Quero aqui, ao falar de servidores públicos federais, como educadora, como representante dos
educadores na Comissão de Educação do Senado
Federal, também me solidarizar e empenhar todo o
apoio do PSOL, da nossa bancada aqui no Senado
Federal – eu, que sou do Pará, e o Senador Randolfe,
do Amapá – à greve dos técnicos das universidades
brasileiras, que não estão em greve à toa, que estão,
neste último período, lutando por um piso salarial digno,
lutando para tentar impedir a privatização dos serviços
da universidade, lutando para terem condições mais
dignas de trabalho.
Estamos em vias de aprovar o Plano Nacional
de Educação. Dez anos de previsão de vigência desse
plano, e até agora nós não conseguimos, não merecemos, e a sociedade brasileira não mereceu ainda o
devido respeito do Governo brasileiro de fazer sequer
um balanço do plano anterior para saber que metas
deixaram de ser cumpridas. Já o enviou para a Câmara Federal e neste momento está em discussão. Nós
já antecipamos a discussão aqui, no Senado Federal,
para que não sejamos pegos desprevenidos.
Lamentavelmente, o sucateamento das universidades brasileiras, como o serviço público de modo
geral, tem deixado a humilhação e o desconforto de ter
que buscar esforços pessoais para fazer um atendimento digno ao povo brasileiro. Porque, se depender dos
investimentos, do apoio, da infraestrutura necessária
para dar dignidade ao trabalhador das universidades
brasileiras, não vislumbramos isso em curto prazo e não
se vislumbra com o novo Plano Nacional de Educação.
Em 2004, a Fasubra negociou o plano de cargos
e carreira dos técnicos administrativos das universidades brasileiras. O plano acabou criando a Lei nº
11.091, de 2005. O Governo alegou falta de recursos
para implementar a nova tabela, não cumpriu os outros pontos que faziam parte do acordo. Foi criada uma
comissão de aperfeiçoamento, que tratou os arts. 22
e 25, a avaliação do regime de terceirização, depois
a questão do aprimoramento. Infelizmente, Senadora
Marta, não houve negociação que tivesse oportunizado
os servidores nesses últimos períodos. Por isso, houve
greve também em 2007 para terem qualquer conquista
por parte do Governo Federal.
Neste momento, desde maio, os trabalhadores
estavam exigindo uma resposta para reposição desses
acordos que foram feitos nas greves anteriores, para o
cumprimento deles. E exigiram do Governo, até o mês
de junho, que desse uma resposta, apresentasse uma
contrapartida, se fosse o caso, às reivindicações que

486

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

estavam sendo questionadas pelo Governo. Infelizmente, o Governo não negociou. Fechou as portas...
(Interrupção do som.)
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – E, neste momento, Senadora Marta, nós estamos exigindo
do Governo Federal que reabra as negociações, que
troque a postura intransigente pelo diálogo, que troque
a postura de abandono pela reconstituição do que é
um patrimônio do povo brasileiro e que se expressa
através das universidades, porque são formadoras dos
nossos proﬁssionais neste País, que são responsáveis
pela pesquisa, pela extensão, que podem melhorar e
digniﬁcar a vida do nosso povo. Que sejam reabertas
as negociações, que os servidores das universidades públicas brasileiras possam ser atendidos na sua
necessidade imediata e que a universidade planeje
o atendimento a médio e longo prazo, para que possamos reconstituir a dignidade desses trabalhadores.
Por isso, Senadora, eu queria aqui apelar ao
Governo Federal, ao Ministro Haddad, à Presidenta
Dilma, que saiam do patamar do discurso e que concretizem a melhoria da qualidade de vida e proﬁssional dos servidores públicos brasileiros, porque, senão,
não tem avanço de democracia, não tem distribuição
de renda, não tem melhoria na qualidade de vida do
povo e a violência está tomando conta das nossas cidades brasileiras.
Muito obrigada. Nossa solidariedade integral do
PSOL e nosso apoio incondicional, porque achamos
que essa greve é justa e precisa ser atendida com dignidade. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Marinor.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, por cessão... (Pausa.)
Vou pular, então, e aguardo a presença da Senadora.
O Valadares também ainda não chegou.
Ataídes. O Senador Ataídes está presente. Vamos
para o Senador Ataídes.
E peço a presença da Senadora Ana Amélia, que
será logo em seguida.
Por favor, com a palavra...
Ah, acabou de chegar a Senadora. Então, vamos,
Senadora. A senhora está na frente. A senhora está na
frente. Ele ainda não subiu, Senadora. (Pausa.)
Bom, então, com a palavra o Senador Ataídes
e, depois, a Senadora Ana Amélia. Por cessão do Senador Alvaro Dias.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, descobri que
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aqui, neste Parlamento, existe um profeta. Esse profeta
chama-se Mário Couto.
Diversas vezes eu ouvi nesta tribuna o nosso
ilustre Senador Mário Couto falando sobre o caso Palocci e também sobre o caso Pagot. Interessante, Srªs
e Srs. Senadores! Se hoje ele estivesse aqui, imagino
que agiria da seguinte forma: “Meu amigo Pagot, eu o
avisei, meu amigo Pagot. Eu o avisei de que era para
parar de roubar o dinheiro do povo, meu amigo Pagot.
E agora, meu amigo Pagot, o que você vai fazer, meu
amigo Pagot?”
Meramente uma brincadeira com o meu amigo
Mário Couto. Mas me surpreende, senhoras e senhores, que, a cada semana, tenhamos de conviver com
um escândalo. Isso é lamentável!
O PSDB, a nossa oposição, não está aqui para
inviabilizar o Governo da nossa Presidenta Dilma. Pelo
contrário, estamos aqui na atribuição de nossas tarefas, estamos aqui para contribuir. Porém, para ﬁscalizar também. Às vezes eu me surpreendo! Um caso
como o do Ricardo Teixeira, presidente da nossa CBF.
Ao longo dos anos, percebo que há escândalos e escândalos a respeito desse moço, e, até então, nada foi
decidido. Ele continua como o senhor da razão diante
dessa Confederação. É lamentável um episódio dessa
natureza e tantos outros.
Meu Ministério Público... Não tenho dúvida do tamanho do serviço prestado pelo Ministério Público. O
Ministério Público tem servido ao nosso País, à nossa
Nação. Mas percebo, diante de quadros repetitivos, que
a corrupção em nosso País é muito dinâmica. Portanto, acho que o nosso Ministério Público tem de ser um
pouco mais ágil para acompanhar essas corrupções,
esses escândalos. O nosso País está na contramão
da ética e da moral. A corrupção hoje virou um câncer
em nosso País.
Há poucos dias, veio a esta tribuna o meu professor – permita-me falar na ausência dele – Cristovam Buarque, que disse que a corrupção no País era
danosa. Concordo, meu Senador, ela é muito danosa
mesmo, porque, enquanto bilhões e bilhões são desviados, milhões e milhões de crianças em nosso País
morrem nas ﬁlas dos hospitais, milhões e milhões de
crianças em nosso País passam fome. É lamentável,
é danosa mesmo, meu querido Senador Cristovam
Buarque.
A irresponsabilidade é outro fator preponderante
também. É sabido por todos nós que há três pressupostos básicos para o sucesso de alguma coisa que se for
fazer: o trabalho, a honestidade e a competência. Mas
vejo que a incompetência em nosso País, infelizmente, tem sido soberana. E volto a dizer que a irresponsabilidade é um descumprimento das atribuições dos
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gestores com a coisa pública, é um outro fator terrível
em nosso País. Portanto, a corrupção, a irresponsabilidade e a incompetência muito me preocupam.
A falta de transparência. Quando se recebe uma
atribuição para administrar o dinheiro do povo, tem de
haver transparência. Essa medida provisória que acaba de chegar a esta Casa, a de nº 527, é um absurdo, porque nela não há transparência em relação ao
dinheiro do povo. Então, esse é outro problema grave
em nosso País.
Agora, mais agrave ainda, Senadora Ana Amélia,
é a impunidade. Essa, sim. Neste País a impunidade é
a base, o incentivo, a apologia ao crime, à corrupção,
às mortes encomendadas lá no Pará, enﬁm. Ou seja,
se há impunidade, evidentemente essas coisas vão
continuar acontecendo em nosso País, normalmente.
Isso é lamentável.
Mas hoje percebo que temos um quarto poder no
Brasil. Um quarto poder, evidentemente, de fato. Esse
quarto poder, para mim, é a imprensa – a escrita e a
falada. Somente quando a imprensa mostra ao povo
brasileiro o abuso com o dinheiro público é que decisões imediatas são tomadas. Vejam o caso Palocci,
vejam o caso Pagot.
Quero parabenizar toda a imprensa e, em especial, repito, a revista Veja. Então, hoje agradeço à
imprensa, porque, se não fosse ela, talvez o nosso
País estivesse muito pior do que está hoje. A nossa
imprensa hoje é o quarto poder, de fato, que temos
em nossa Federação.
Nesses 60 dias de Parlamento, pude perceber
que os interesses pessoais estão literalmente acima
dos interesses da nossa Nação e do nosso povo.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) –
Senador Ataídes, V. Exª me permite interromper seu
discurso?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Com todo prazer, Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Srª
Presidente, peço licença.
Presidente Marta, peço licença à senhora e já
tive a permissão do orador...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – ...
para dizer que estamos recebendo a visita do Presidente das Cortes Espanholas, que corresponde ao
Congresso espanhol. Aqui está o Presidente Bono,
em companhia do Vice-Presidente da Câmara dos Deputados da Espanha, que desejou conhecer o nosso
local de trabalho.
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Assim, em nome da Casa, quero considerá-los
bem-vindos e, ao mesmo tempo, agradecer a visita
que fazem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Senador.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Presidente Sarney.
Muito bem-vindos! Os colegas espanhóis são
muito bem-vindos ao Senado brasileiro.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Pois bem, Srª Presidente, têm sido aprovadas aqui, no
Senado, medidas provisórias cabulosas, a exemplo da
MP nº 526, já aprovada, que emprestou R$55 bilhões
ao BNDES a juros de 6% ao ano. São bilhões do povo.
Em sua maioria quase absoluta, são emprestados a
grandes corporações, como Petrobras, Oi, JBS e inúmeros outros. E agora...
(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... o Pão do Açúcar, do nosso querido Abílio Diniz,
que realmente está precisando de dinheiro.
Mas a grande usurpação do dinheiro do povo
está chegando a esta Casa por meio da MP nº 527, a
famosa MP da Copa. Não tenho dúvida de que ela será
aprovada pelos nobres Senadores governistas. Essa
MP desvirtua a essência da Lei nº 8.666, de 1993, e
fere a nossa Constituição Federal.
Minha Presidente, tive uma audiência com o Sr.
Ministro dos Esportes e ﬁz-lhe dez perguntas, cujas
respostas foram evasivas. Nenhuma me satisfez. Essa
medida contempla o sigilo das contratações das obras.
Povo brasileiro, isso é um crime. O dinheiro é
seu. O Sr. Ministro mencionou que tais procedimentos
de contratações são usados nos Estados Unidos e na
Europa, mas nós moramos no Brasil.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para terminar, Sr. Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Lá, as leis são cumpridas, e os bandidos ricos são
presos. Aqui no Brasil, os bandidos são homenageados.
É sabido por todos nós que a atribuição desta
Casa é ﬁscalizar, conforme o art. 49 da Constituição
Federal, e assim nós estamos fazendo.
Vou propor, na próxima semana, uma carteira
de projetos para a Administração Pública federal, para
que possamos, nesta Casa, ter informações suﬁcientes para acompanhar o que está acontecendo lá fora.
Lamentavelmente meu tempo está-se esgotando,
minha Presidente, e quero agradecer a atenção de V. Exª.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marinor Brito.
Durante o discurso do Sr. Ataídes Oliveira, a Sra. Marinor Brito 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 Ataídes Oliveira.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, que fala
por uma troca com o Senador Waldemir Moka, que trocou com o Senador Ataídes. Várias trocas ocorreram.
Então, depois da Senadora Ana Amélia, só para
deixar clara a organização, falará o Senador Antonio
Carlos Valadares e, em seguida, o Senador João Pedro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta Marta Suplicy, Senadores, Senadoras,
nossos telespectadores da TV Senado, visitantes que
orgulham o Senado da República – cumprimentos pela
mobilização da categoria –, venho à tribuna hoje à
tarde, mais uma vez, para dar seguimento a um tema
que considero uma das discussões que fundamentam
a existência desta Casa: o equilíbrio ﬁnanceiro de Estados e Municípios.
Já abordei, em vários pronunciamentos, desde
que aqui cheguei, no dia 1º de fevereiro, a necessidade de se realizar a revisão do pacto federativo e de se
renegociarem as dívidas dos Estados com a União e
também as dos Municípios.
Pois hoje gostaria, Srª Presidente, de falar sobre
a terceira face desse mesmo problema: a questão dos
precatórios. Isso porque a concentração de recursos
nos cofres da União e o consequente endividamento
dos Estados e dos Municípios geraram um passivo acumulado de precatórios – nos Estados, especialmente
– superior a R$100 bilhões. Ou seja, ao reservar para
a União a maior fatia do bolo tributário ou das receitas,
o ordenamento institucional brasileiro enfraquece os
Estados, fazendo com que esses se tornem devedores perante a União e também perante os cidadãos.
Precatórios são emitidos como forma de pagamento utilizada pelo Poder Público quando este perde, deﬁnitivamente, um processo na Justiça, quer seja
para pagar funcionários ou fornecedores, quer seja
por questões tributárias ou mesmo por indenizações.
Os Tribunais consolidam todos os valores recebidos até 1º de julho de cada ano e o remetem para
o devedor incluir em seu orçamento do ano seguinte.
Como o orçamento do ano seguinte ﬁnda em 31 de
dezembro, os governos estaduais já dispõem de um
prazo regular de 18 meses para o pagamento dos
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precatórios, além dos anos que são necessários para
que um processo tramite “célere” na Justiça brasileira.
Mesmo com prazos extensos para o pagamento
dos precatórios, os governos estaduais desenvolveram a cultura do “calote”, verdadeiramente um calote
contra os contribuintes, sobretudo aqueles que têm
dinheiro a receber do Estado. E esse calote é no pagamento dos direitos devidos, sobretudo às pessoas
físicas, mas também às pessoas jurídicas. Essa prática
acabou por gerar um mercado paralelo de comércio
desses papéis, os precatórios, em que o credor, que
muitas vezes não tem sequer a perspectiva de recebimento em vida, dada a demora nos pagamentos, comercializa os seus direitos com deságio na intenção
de diminuir o seu prejuízo.
Srªs e Srs. Senadores, esse problema foi acentuado com a promulgação da Emenda Constitucional nº
62, de 2009, que “constitucionalizou, lamentavelmente,
o calote”. A emenda determina que as prefeituras e os
Estados reservem, no mínimo, 1% a 2% de suas receitas para honrar dívidas públicas em um prazo de até 15
anos. Como as dívidas são amplamente superiores a
esse percentual de receitas, a Emenda Constitucional
nº 62 terminou por legalizar o acúmulo de precatórios
não pagos por Estados e Municípios, que ultrapassa
o valor já mencionado hoje de R$100 bilhões.
Na prática, essa emenda legalizou uma situação
onde “O Estado deve, não nega, mas também não
paga.” E aí não adianta saber que deve sem cumprir
com o seu dever perante o credor.
Este é um grave problema social. O Estado, que
deveria dar exemplo de honradez no cumprimento de
seus compromissos junto aos cidadãos, omite-se de
suas responsabilidades, simplesmente protelando o
pagamento de suas dívidas por períodos superiores à
própria expectativa de vida de seus credores.
Milhares de cidadãos brasileiros já morreram, em
meu Estado, no Brasil, e em vários Estados brasileiros,
sem ter tido condições de desfrutar seus direitos em
vida! Isso está acontecendo também em outros casos
de aposentadoria, como é o caso Aerus, que tenho
recorrentemente falado aqui.
Mas, quem não se recorda do caso das senhoras
que tricotavam uma enorme manta, que simbolizava
a demora no pagamento de seus precatórios, e que
morreram tragicamente no acidente do vôo 3054 da
TAM, quando vinham de Porto Alegre à Brasília para
realizar, mais uma vez, o seu protesto pacíﬁco e silencioso? Quem não lembra das senhoras que tricotavam
para protestar pelo seu direito, o direito de receber os
precatórios?
O grupo, conhecido como “Tricoteiras dos Precatórios”, perdeu sete integrantes naquele trágico aciden-
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te, quando viajavam para lutar no Movimento Nacional
contra o Calote Público, nesta capital! Protestavam,
justamente, contra a Emenda Constitucional 62.
Muitas são as pessoas, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que, assim como as “Tricoteiras dos Precatórios”, faleceram como credoras do Estado.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, a situação
é uma das mais graves entre todos os Estados brasileiros, e por isso vou utilizá-lo como exemplo.
O Rio Grande do Sul possui a terceira maior dívida em precatórios. São aproximadamente R$5 bilhões
devidos aos gaúchos, em mais de 28 mil precatórios,
de acordo com dados da própria Controladoria-Geral
do Estado.
Como a Emenda Constitucional 62 permite que
os Estados utilizem um valor mínimo de suas receitas para o pagamento de precatórios, existem apenas
R$383 milhões disponíveis, atualmente, para o pagamento de precatórios. Ou seja, hoje, o Rio Grande do
Sul pode cumprir apenas 7,66% de seus compromissos, não chega a 10% de tudo que precisa pagar dos
precatórios. Ainda assim, está pagando mais do que
o previsto na própria lei do calote.
A suspensão do pagamento de precatórios pode
ser desumana quando desses recursos depende a vida
do cidadão. Quando conhecemos alguns dos inúmeros
casos que envolvem o pagamento de precatórios, é
comum que nos deparemos com a mesma história: a
história de trabalhadores que aguardam ansiosamente
pelo cumprimento da justiça para assim ter um pouco
mais de saúde e conforto no ﬁnal da sua vida.
É certo que a justiça, assim como as leis, foi feita
para ser cumprida. Os precatórios são ordens judiciais
de pagamento que fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro e são fundamentais para a independência
e a harmonia entre os Poderes. É um instrumento do
Poder Judiciário utilizado para que o Poder Executivo
honre seus compromissos com a sociedade, fazendo
valer as leis que são elaboradas por este Poder, o Poder Legislativo.
Para sanar esse problema, Srª Presidenta, a
Emenda Constitucional nº62, de 2009, sabiamente introduziu o §16 no art.100 da Constituição Federal, que
facultou à União a possibilidade de assumir os débitos
oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e
Municípios, reﬁnanciando-os diretamente. Este dispositivo constitucional é sábio, porque visa a resguardar
o poder de um dos Poderes da República diante da
impossibilidade ﬁnanceira de os Estados cumprirem
as referidas ordens judiciais.
Em uma constituição como em qualquer lei, não
há palavras inúteis, e se o citado §16 foi introduzido
é porque já lá em 2009 o Congresso Nacional previu
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este perigoso enfraquecimento de um dos Poderes da
República, no caso o Poder Legislativo.
Como sabemos, a crise ﬁnanceira que assola os
Estados decorre de políticas econômicas formuladas e
aplicadas pela União, que provocaram uma forte concentração das rendas públicas nas mãos do Governo
Central, com 60% da renda, em detrimento das demais
unidades da Federação; os chamados primos pobres:
Estados e Municípios.
A solução deﬁnitiva para os problemas ﬁnanceiros
dos Estados e Municípios, portanto, todos nós sabemos, está na complexa Revisão do Pacto Federativo,
que promova a justiça ﬁscal por meio da redistribuição
justa dos recursos arrecadados.
Mas enquanto esse sonho não se torna realidade,
nós, aqui, Legisladores, Senadores e Deputados, temos
que utilizar as prerrogativas constitucionais para diminuir os impactos da injustiça ﬁscal junto à população.
É por isso que, Srª Presidenta, – e vou me encaminhando para o encerramento – atendendo aos pressupostos do §16 do art.100 da Constituição Federal,
peço o apoio desta Casa ao projeto de lei de minha
autoria, o PLS 373, deste ano, que modiﬁca a
Lei 9.496, de 1997, autorizando a União a reﬁnanciar diretamente débitos oriundos de precatórios
de Estados, Distrito Federal e Municípios.
A referida proposição foi elaborada com a colaboração da Comissão Especial dos Precatórios Judiciais
que foi criada e desenvolveu seus trabalhos na Assembleia Legislativa do meu Estado, Rio Grande do Sul,
sob a coordenação do Deputado Frederico Antunes.
Srªs e Srs. Senadores, sei das limitações de um
projeto autorizativo, mas sei também das responsabilidades do meu mandato e desta Casa com as questões
que envolvem a organização federativa da República
com a independência e harmonia entre os Poderes
e principalmente do compromisso com a sociedade
brasileira e do meu Estado, a sociedade gaúcha, que
clama por justiça nas relações desta Federação, hoje
desequilibrada.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Vamos chamar o último orador do pequeno expediente, que será o Senador Antonio Carlos Valadares,
e, em seguida, já se encontra presente, o Senador
Inácio Arruda, com a Medida Provisória 527, que irá
iniciar a leitura da Medida Provisória assim que terminar o Senador Antonio Carlos Valadares...
Pode ir agora. Fizemos um acerto aqui; V. Exª é
o último orador do pequeno expediente e aí o Senador
Inácio passa a fazer a sua relatoria.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Presidenta, faço uma indagação a V.
Exª, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Após,
é a Medida Provisória ....
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então ﬁca melhor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – ... de que o Senador Inácio Arruda é
o Relator.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Após a Ordem do Dia, V. Exª então passa a
ter 20 minutos em vez de dez, e é o primeiro inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É, eu gostaria, depois da ...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, eu acredito, talvez, se V. Exª ...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É possível que vá demorar muito esse
debate, é melhor falar logo, Presidenta.

JULHO27373
2011

Quinta-feira 7

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Se V. Exª ... Está bom.
Então V. Exª tem a palavra
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Presidenta, eu pergunto se eu posso
transferir. Gostaria de transferir, então, a minha inscrição para amanhã, se não puder ser hoje.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, estamos todos resolvidos, V. Exª será
atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para amanhã não pode.
A Srª Cláudia já está me informando que não
pode transferir para outro dia. Mas o senhor será o
primeiro inscrito depois da Ordem do Dia. E sempre
poderemos conversar com o primeiro inscrito de amanhã, para vermos se faz essa deferência.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aberta a
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 527, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e a legislação da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de
Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado,
cargos em comissão e cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários;
altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro
de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972,
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de
2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constante da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos: foram
apresentas à medida provisória 44 emendas; a matéria
foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 28 de
junho último, tendo como Relator o Deputado José Guimarães; o prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, Ato nº 19, de 2011, e se esgota
no dia 15 de julho; o Projeto de Lei de Conversão nº
17, de 2011, proveniente da Medida Provisória 527,
de 2011, foi lido no plenário do Senado Federal, no
dia 29 de julho.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
Relator revisor, para proferir parecer sobre a matéria.
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PARECER Nº 662, DE 2011–PLEN
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nossos convidados que aqui estão, da Polícia Ferroviária Federal do Brasil, sejam bem vindos.
Sei da luta de vocês, antiga, da batalha que travam
para melhorar as suas condições de vida e também
do transporte ferroviário brasileiro.
Srª Presidente, vem ao exame do Senado Federal o
Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2011, proveniente
da Medida Provisória nº 527, de 18 de março de 2011,
o qual institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, a legislação da Agência
Nacional de Aviação Civil – Anac e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero;
cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de
Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de
Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores
de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182,
de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4
de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007,
e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga
dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
O referido Projeto de Lei de Conversão foi aprovado em 28 de junho passado pela Câmara dos Deputados. Seu texto, além das inovações mencionadas
mais adiante, mantém todos os dispositivos constantes do texto original da Medida Provisória nº 527, de
2011, que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, cria a Secretaria de
Aviação Civil, altera a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – Anac e da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, cria cargos de
Ministro de Estado e cargos em comissão, dispõe sobre
a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários, cria cargos de Controlador de Tráfego Aéreo.
A MPV cria, no âmbito da Presidência da República, a Secretaria de Aviação Civil (SAC), destinada a:
formular, coordenar e supervisionar as políticas para o
desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil; formular
e implementar o planejamento estratégico do setor;
elaborar estudos e projeções; elaborar e aprovar os
planos de outorgas para exploração da infraestrutura aeroportuária; coordenar os órgãos e entidades
integrantes do sistema de aviação civil; promover a
harmonização dos planejamentos relativos à aviação
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civil, à infraestrutura aeroportuária civil e à infraestrutura de navegação aérea civil; e elaborar estudos de
projeção de demanda.
No âmbito da Secretaria de Aviação Civil, a MPV
cria os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e
de Secretário-Executivo da mesma Secretaria, assim
como dois cargos DAS-6, nove DAS-5, vinte e três
DAS-4, trinta e nove DAS-3, trinta e cinco DAS-2 e
dezenove DAS-1.
A MPV institui, ainda, o Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, de natureza contábil, vinculado à
Secretaria de Aviação Civil, para destinação dos recursos do sistema de aviação civil, constituídos pelo
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA)
e demais recursos que lhe forem atribuídos.
Outrossim, estende até 18 de março de 2013 o prazo ﬁnal para prorrogação dos contratos de até cento e
sessenta controladores de tráfego aéreo. Além disso, são
criados, no Quadro de Pessoal do Comando da Aeronáutica, cem cargos efetivos de Controlador de Tráfego Aéreo
do Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a MPV
contém, ainda, determinações alheias ao seu tema
principal, que é o setor aéreo. Este é o caso de medidas destinadas a adequar a Lei que organiza a Presidência da República e os Ministérios a uma série de
transferências de órgãos e funções, recentemente promovidas, a saber: do Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia, para o Ministério
da Defesa; do Arquivo Nacional e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, para o Ministério da
Justiça; e da Secretaria de Administração da Casa Civil
para a Secretaria Gral da Presidência da República.
À MPV foram ofertadas 44 emendas, sendo que
apenas uma delas, de Senador da República, do Senador Alvaro Dias. O conteúdo e a decisão sobre as
mesmas constam de tabela que está oferecida aos
Srs. Senadores para que possam veriﬁcar o conteúdo
e o teor resumido de todas as emendas.
O PLV, nº 17, de 2011, modiﬁca a MPV, para:
a) acrescentar a disciplina do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC),
tema do Capítulo I do PLV, composto pelos
seus primeiros 47 artigos;
b) transferir para o Capitulo II, composto
pelos arts. 48 a 63, bem como para o Capítulo
IV, composto pelos arts. 69 e 70, os dispositivos do texto original da MPV;
c) incluir no art. 29 da Lei nº 10.683, de
2003, do § 8º, dispondo que os proﬁssionais
de Segurança Pública Ferroviária oriundos do
grupo Rede, Rede Ferroviária Federal – RFF-
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SA, da Companhia Brasília de trens Urbanos –
CBTU e da Empresa de trens Urbanos de Porto
Alegre – Trensurb, que estavam em exercício
em 11 de dezembro de 1990, passam a integrar
o Departamento de Política Ferroviária Federal do Ministério da Justiça (art. 48 do PLV);
d) alterar o art. 24-D da Lei nº 10.683,
de 2003, incluído pela MPV, para prever que
a SAC, no uso da competência de elaborar
estudos e projeções sobre assuntos de aviação civil e de infraestruturas aeroportuária e
aeronáutica civil, bem como sobre a logística
do transporte aéreo e do transporte intermodal
e multimodal, deverá atender às exigências de
mobilidade urbana e acessibilidade (fruto do
acolhimento de Emenda nº 1, ofertada à MPV);
e) promover alterações na legislação referente às operações de crédito realizadas pelos
entes federados, para regular tais operações
quando disserem respeito a projetos relacionados aos eventos desportivos supracitados
(arts. 66 a 68).
O art. 1º do PLV identiﬁca o âmbito de aplicação
do Regime Diferenciado de Contratação (RDC). Ele se
destina a regular exclusivamente as licitações e contratos necessários à realização da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. A aplicação
do RDC resultará no afastamento das normas contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, exceto nos casos previstos
no PLV (art. 1º, § 2º).
O art. 2º trata das deﬁnições, conceituando para
ﬁns do RDC: empreitada integral, empreitada por preço
global, empreitada por preço unitário, projeto básico,
projeto executivo e tarefa.
O art. 3º indica os princípios aplicáveis ao RDC, a
saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eﬁciência, probidade administrativa, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
O art. 4º prevê as diretrizes a serem observadas
nas licitações e contratos do RDC: a padronização do
objeto da contratação e dos instrumentos convocatórios
e minutas de contratos, a busca da maior vantagem
para a Administração, condições de aquisição e pagamento compatíveis com as do setor privado, o parcelamento do objeto de contratações e o uso, sempre
que possível, de mão de obra, materiais, tecnologias
e matérias primas existentes no local da execução.
O art. 5º dispõe que o objeto da licitação seja
deﬁnido de forma clara e precisa no instrumento convocatório, vedadas as especiﬁcações excessivas, irrelevantes e desnecessárias.
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O art. 6º abre a possibilidade de que a divulgação
do orçamento com estimativa do valor da contratação
seja feita após o encerramento da licitação, possuindo
caráter sigiloso durante o certame. Nessas circunstâncias, somente os órgãos de controle interno e externo teriam acesso, durante a licitação, ao documento
elaborado pela Administração – acesso permanente
a toda essa documentação.
O art. 7º permite a indicação de marca ou modelo nos instrumentos convocatórios de licitações de
compras, desde que formalmente justiﬁcado, quando: houver necessidade de padronização do objeto;
a marca ou modelo, comercializados por mais de um
fornecedor, forem os únicos capazes de atender às
necessidades da entidade contratante; ou quando a
descrição da marca ou modelo servir apenas para uma
melhor identiﬁcação do objeto, admitindo-se a oferta
de produto similar ou de melhor qualidade. Permite,
outrossim, que a Administração exija amostra do bem,
certiﬁcação da qualidade do produto ou do processo
de fabricação e carta de solidariedade do fabricante.
Os arts. 9º e 10 instituem um novo regime de execução indireta de obras e serviços de engenharia: a contratação integrada. Esse regime compreende a elaboração
e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas
as demais operações necessárias e suﬁcientes para a
entrega ﬁnal do objeto (art. 9º, § 1º). A contratação integrada será utilizada quando técnica e economicamente
justiﬁcada (art. 9º, caput). A licitação respectiva adotará como critério de julgamento o de “técnica e preço” e
seu instrumento convocatório deverá conter anteprojeto
de engenharia (art. 9º, § 2º). Como forma de evitar o
aumento de custos para a Administração decorrentes
de mau planejamento, o PLV admite a celebração de
termos aditivos aos contratos sob o regime de contratação integrada, apenas por necessidade de alteração
do projeto ou das especiﬁcações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
Administração Pública, desde que não decorrentes de
erros ou omissões por parte do contratado, observados
os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 (art. 9º, § 4º, II).
O art. 10 do PLV permite o estabelecimento de
remuneração variável, vinculada ao desempenho da
contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de
entrega deﬁnidos no instrumento convocatório e no
contrato, observando-se o limite orçamentário ﬁxado
pela Administração Pública para a contratação.
O art. 11 prevê a possibilidade de contratação
de mais de uma empresa para a execução do mesmo
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serviço, quando o objeto puder ser executado de forma
concorrente e simultânea, e isso for conveniente à Administração, que deverá manter controle individualizado
da execução do objeto pelas contratadas.
Os arts. 12 a 28 cuidam do procedimento licitatório
no RDC. A precedência temporal da fase de julgamento
das propostas sobre a de habilitação é tratada como regra. Com isso, o PLV estende aos certames no âmbito
do RDC (arts. 12 a 14) sistemática similar à utilizada
na modalidade de pregão. Desse modo, adota-se uma
sequência ordinária de procedimentos na qual o julgamento é prévio à habilitação (o que hoje costuma ser
chamado de “inversão de fases”), admitindo-se excepcionalmente a habilitação prévia ao julgamento (alternativa que o PLV denomina como “inversão de fases”,
ou seja, o contrário do uso comum dessa expressão).
O art. 15 regula os instrumentos convocatórios
das licitações do RDC. Estabelece os prazos entre a
publicação do edital e a apresentação das propostas, a saber: 1) cinco dias úteis, nas licitações para
compras segundo o critério do menor preço ou maior
desconto, e de dez dias úteis nas compras segundo
outros critérios (art. 15, I); 2) quinze dias úteis, nas licitações para obras e serviços segundo o critério do
menor preço ou maior desconto, e de trinta dias úteis
nas licitações de mesmo objeto em que se utilizem
outros critérios de julgamento (art. 15, II); 3) dez dias
úteis, em todas as licitações que adotem o critério de
julgamento da maior oferta (art. 15, III); 4) de trinta dias
úteis, em todas as licitações que adotem os critérios
de julgamento de “técnica e preço”, melhor técnica ou
conteúdo artístico (art. 15, IV).
As formas de publicação do instrumento convocatório estão disciplinadas no § 1º do art. 15: 1) nas
licitações para obras com valor estimado superior a
R$150 mil, e nas licitações para bens e serviços, inclusive de engenharia, com valor estimado superior a
R$80 mil, será publicado extrato do edital no Diário
Oﬁcial do ente promotor do certame, sendo igualmente
feita divulgação em sítio eletrônico oﬁcial centralizado
de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório;
2) nas licitações com valores estimados inferiores aos indicados no item anterior, a divulgação será
feita apenas no sitio eletrônico. Sem prejuízo dessas
formas de divulgação, será facultado à Administração
publicar extrato do edital em jornal diário de grande
circulação e fazer a divulgação diretamente aos fornecedores dos bens e serviços.
O art. 16 permite a adoção dos modos de disputa
aberto, fechado, ou combinação de ambos. Conforme
o art. 17, as regras e procedimentos serem observados na apresentação de propostas e lances deverão

JULHO 2011
27392

Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ser ﬁxadas em regulamento, admitindo-se lances intermediários (art. 17, § 1º) e a prática de atos por meio
eletrônico ou presencial (art. 13).
Os arts. 18 a 23 versam sobre os critérios de
julgamento das licitações no RDC. As inovações em
relação à Lei nº 8.666, de 1993, incluem a criação dos
critérios de maior desconto, de conteúdo artístico e de
maior retorno econômico, bem como a ampliação das
hipóteses de cabimento dos critérios de melhor técnica
e de “técnica e preço”.
O critério de maior desconto terá como referência o preço global ﬁxado pela Administração, devendo
incidir linearmente sobre todos os itens do orçamento
estimado, no caso de obras e serviços de engenharia
(art. 19, §§2º e 3º). O critério de técnica e preço será
utilizado para a contratação de objetos de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica
ou técnica, ou ainda que possam ser executados com
diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito, podendo os pontos das propostas técnica equivaler
a até 70% do total de pontos obteníveis (art. 20, §§ 1º e
2º). O critério de melhor técnica ou de conteúdo artístico levará em conta apenas as propostas técnicas ou
artísticas apresentadas pelos licitantes, nas licitações
para contratação de projetos e trabalhos de natureza
técnica, cientiﬁca ou artística (excetuados os projetos
de engenharia), sendo atribuído aos vencedores um
prêmio ou remuneração identiﬁcado no instrumento
convocatório (art. 21). O critério de maior retorno econômico se destinará a selecionar a proposta que proporcione a maior economia para a Administração, na
execução de contratos de eﬁciência, deﬁnidos como os
que têm por objeto a prestação de serviços, que pode
incluir a realização de obras e o fornecimento de bens,
com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo
o contratado remunerado com base em percentual da
economia gerada (art. 23, caput e §1º).
O art. 24 enumera as causas de desclassiﬁcação
das propostas: presença de vícios insanáveis, inobservância das especiﬁcações técnicas, inexequibilidade ou
preço acima do orçamento da Administração, desconformidade com quaisquer exigências do instrumento
convocatório.
O art. 25 prevê os critérios de desempate das
propostas, nesta ordem: disputa ﬁnal entre os licitantes
empatados, que poderiam apresentar nova proposta
fechada; avaliação de desempenho contratual prévio
dos licitantes; os critérios estabelecidos na Lei de Informática (art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991) e na Lei Geral de Licitações (art. 3º, § 2º, da Lei
nº 8.666, de 1993); e o quarto, sorteio.
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O art. 26 autoriza a Administração a negociar
com o autor da proposta de menor preço melhores
condições, para que seu valor se reduza de modo a
ﬁcar abaixo do orçamento prévio da Administração. No
caso de recusa do primeiro colocado, ele seria desclassiﬁcado e a Administração poderia proceder á mesma
negociação com os demais licitantes.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o regime
diferenciado de contratações, que é o ponto, digamos
assim, mais controverso da medida provisória em debate no nosso País, trata de permitir uma nova modalidade, no mesmo sentido da Lei nº 8.666, que teve
o objetivo de estabelecer critérios mais rígidos e que
estabelecessem grau de moralidade na contratação
de obras e serviços pelo Poder Público.
Vem o regime diferenciado estabelecer uma modalidade que permita não só a rigidez, o controle, a
eﬁciência, mas, sobretudo, que permita a agilidade do
Poder Público. O que nós estamos a assistir é exatamente a imensa diﬁculdade dos entes federados, os
Municípios, os Estados e a União, de dar a velocidade que a Administração Pública e o País necessitam
para levar o desenvolvimento a cabo no conjunto da
Nação brasileira.
A Lei nº 8.666 é uma conquista do Congresso
Nacional, a Lei Geral de Licitações, e a cito uma vez
mais porque todos nós recebemos carta do nosso
querido Deputado Luís Roberto Ponte, que foi relator
dessa matéria na Câmara, em 1993, com o respeito
que temos por ele e também pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção Civil, de quem recebemos uma
carta – infelizmente só pude recebê-la ontem, quando
aqui esteve o Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Sr. Paulo Safady Simão.
Todas as, digamos assim, informações, solicitações, reivindicações, eu posso considerá-las justas,
importantes, ainda mais em se tratando de uma lei
que veio com o objetivo de estabelecer regras mais
claras, que permitissem a todos concorrer e disputar
a realização das obras e serviços contratados pelo
Governo Federal, pelos Estados, pelos Municípios e
pelo Distrito Federal.
Digamos que muitas das reivindicações e sugestões são corretas, justas, mas que no nosso relatório
ﬁcaram impedidas de serem acolhidas porque ﬁcamos
premidos pelo tempo mais uma vez – o que já discutimos aqui sobejamente, que é exatamente o formato
de tramitação das medidas provisórias na nossa Casa
– com o respeito que nós temos por todos os Colegas,
Senadores e Senadoras, Deputados Federais e Deputadas que examinaram a matéria e vêm discutindo há
um bom tempo essa matéria, como o Senador Suplicy,
que tem discutido na nossa Casa a reformulação da lei
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geral de licitações. Claro. Ela precisa ser reformulada
para atender às novas condicionantes em que vive o
País. A lei, lá atrás, foi boa, importante, signiﬁcativa e
respondeu às necessidades de época.
O nosso País praticamente não contratava, tinha
poucas obras, havia quase que uma guerra ferrenha
entre as empresas por uma obra que, às vezes, era o
máximo que nós tínhamos no Município ou, às vezes,
era o máximo que nós tínhamos no Estado. Era um
momento em que o País vivia diﬁculdades de contratar,
de empreender, de ser o indutor da economia brasileira.
Hoje, nós assistimos a uma mudança drástica,
hoje o Estado é um grande indutor, é um grande investidor no desenvolvimento. A carteira, o portfólio
das nossas empresas estatais, Petrobras, Eletrobras
e associadas, é de investimentos comparativamente
gigantescos. Somam mais de R$500 bilhões. Então, é
um esforço que o País desenvolve para crescer, para
distribuir a riqueza. Numa situação como essa, precisamos de mais agilidade, precisamos de modalidades
que respondam a esse momento.
E mais: fomos positivamente impactados por conquistas especiais do Brasil. O nosso País, depois do
Pan-Americano, quando tivemos diﬁculdades enormes
porque as obras ﬁcaram emperradas durante longo período, conquistou a possibilidade da realização de uma
Copa do Mundo de Futebol, da Copa das Confederações, dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paraolímpicos.
É certo quando a oposição, e não só a oposição,
argui que essas conquistas se deram já a período razoável. É verdade, mas muitas das contratações para
a realização desses eventos, que têm impactos extraordinários na economia e na produção da riqueza do
Brasil, ainda não foram efetivadas, infelizmente.
No entanto, quando se trata de arenas esportivas,
que são os maiores investimentos, cito exemplos como
o do meu Estado, do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro, como o Mário Filho, que já contrataram. São as
obras de maiores impactos, de maiores custos, e já foram contratadas. E foram contratadas pelo modelo de
licitação vigente no País, a Lei nº 8.666. Mas temos um
conjunto de obras relativo à reformulação de aeroportos,
construção de terminais de passageiros, especialmente
nos portos, de mobilidade urbana, que é, a um só tempo, uma modiﬁcação estrutural para a Copa e para as
Olimpíadas e um legado especialíssimo para o Brasil.
Não se trata só da Copa. O que ocorre, Srª Presidente, é que Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas e Paraolimpíadas não podem esperar.
Cito uma situação dramática vivida por nós, cearenses. Precisamos de água e precisamos da garantia
de água, por isso ﬁcamos sempre olhando para cima,
olhando para o céu, para vermos se vai chover. Como
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temos um período de estiagem até de três anos, tivemos
que recorrer aos nossos irmãos de Minas Gerais, da
Bahia, de Alagoas e de Sergipe, especialmente, para
levar água do São Francisco até o Ceará. Em vez de a
água do São Francisco ir só para o meio do mar, que
ela vá também para o Ceará.
Fizemos a reunião que consagrou a realização
dessa obra praticamente no mês de março de 2003
com o Presidente Lula, com o Presidente da Câmara,
com o Presidente do Senado na casa do Presidente
da Câmara, na casa oﬁcial da Presidência da Câmara,
com os Deputados Federais e os Senadores da República; contratamos o projeto de impacto ambiental,
contratamos o projeto de engenharia e estamos ainda
licitando alguns trechos dessa obra.
Concluímos os oito anos do governo do Presidente Lula e já estamos no primeiro ano da nossa
Presidenta Dilma e nós ainda não conseguimos que
a água chegue no Ceará. São oito anos. Nós não conseguimos que a água chegue ao Rio Grande do Norte,
nem na Paraíba, nem no vizinho Pernambuco, nem em
Alagoas, que está às margens do rio São Francisco.
Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é que considero essa modalidade que nós colocamos
como opcional... É opcional para governadores, para
prefeitos, a União realizará pouquíssimas obras deste portfólio. Pouquíssimas. Elas estão restritas a termo assinado entre prefeituras, governo do Estado e o
Governo Federal para a realização da Copa do Mundo
e da Copa das Confederações e, no caso do Rio de
Janeiro, para a realização das Olimpíadas.
Por isso, Srª Presidenta, Srªs e Srs.Senadores,
é que eu apelo aos nossos líderes, Senadores e Senadoras, para que nós abramos essa condição. Muitos
argumentam que se pode criar uma situação de mais
abusos. Ora, duvido que uma lei possa fazer isso, mesmo porque nós temos instrumentos de controle hoje
inigualáveis. Duvido que algum país do mundo tenha
um Tribunal de Contas da União igual ao do Brasil.
Duvido que exista um Ministério Público Federal pelo
menos que chegue aos pés do Ministério Público Federal brasileiro em termos de investigação, em termos
de busca de comprometimento com a causa pública.
Por isso, não tenho receio de que a lei possa abrir
brechas para algo descabido. Não tenho esse receio.
Considero que é mais uma modalidade que deve ser
opção para os governadores, para os prefeitos e para
a União, garantindo a todos aqueles que desejam uma
grande Copa do Mundo e Jogos Olímpicos de altíssima
qualidade os meios mais adequados para realizá-los.
É nesse sentido que nós nos conduzimos.
Por isso, Srª Presidente, nós somos pela aprovação da matéria, pela constitucionalidade, pela juridi-
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cidade e, no mérito, somos favoráveis. Apresentamos
apenas uma emenda, que é uma emenda de redação,
para corrigir uma inadequação. Na hora de digitar, na
Câmara, trocou-se a palavra “brasileira” por “Brasília”,
em relação à Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
Essa alteração redacional é para que possamos
aprovar essa medida e garantir ao País mecanismos
mais ágeis na realização de obras públicas. Falam
Senadores e Senadoras e, uma boa parte deles, para
sorte nossa, foram governadores de Estado, foram
prefeitos ou foram ministros de governo. Então, sabem
perfeitamente do que estamos tratando, do que estamos falando, do ponto de vista da agilidade.
Por isso, peço o apoio de todos para a aprovação
da Medida Provisória nº 527, Srª Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2011
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 17, de 2011, proveniente da
Medida Provisória n° 527, de 18 de março
de 2011, o qual institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a
legislação da Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC e a legislação da Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
– INFRAERO; cria a Secretaria de Aviação
Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos
em comissão e cargos de Controlador de
Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários;
altera as Leis n°s 11.182, de 27 de setembro
de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972,
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4
de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de
2010. e a Medida Provisória n° 2.185-35, de
24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n °9.649, de 27 de maio de 1998.
Relator-Revisor: Senador Inácio Arruda
I – Relatório
Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de
Lei de Conversão (PLV) n° 17, de 2011, proveniente da
Medida Provisória (MPV) n° 527, de 18 de março de
2011, o qual institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei n° 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, a legisla-

511

Julho de 2011

ção da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e a
legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de Aviação
Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão
e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a
contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis n°s 11.182, de 27 de setembro de
2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7
de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007,
11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, e a Medida Provisória n° 2.185-35,
de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
n °9.649, de 27 de maio de 1998.
O referido PLV foi aprovado em 28 de junho passado pela Câmara dos Deputados. Seu texto, além
das inovações mencionadas mais adiante, mantém
todos os dispositivos constantes do texto original da
MPV n° 527, de 2011, que altera a Lei n° 10.683, de
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, cria
a Secretaria de Aviação Civil, altera a legislação da
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, cria cargos de Ministro de Estado e cargos
em comissão, dispõe sobre a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários, cria cargos de
Controlador de Tráfego Aéreo.
A MPV cria, no âmbito da Presidência da República, a Secretaria de Aviação Civil (SAC), destinada a:
formular, coordenar e supervisionar as políticas para o
desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil; formular
e implementar o planejamento estratégico do setor;
elaborar estudos e projeções; elaborar e aprovar os
planos de outorgas para exploração da infraestrutura
aeroportuária; coordenar os órgãos e entidades integrantes do sistema de aviação civil; promover a harmonização dos planejamentos relativos à aviação civil,
à infraestrutura aeroportuária civil e à infraestrutura
de navegação aérea civil; e elaborar estudos de projeção de demanda.
No âmbito da SAC, a MPV cria os cargos de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República e de Secretário-Executivo
da mesma Secretaria, assim como dois cargos DAS-6,
nove DAS-5, vinte e três DAS-4, trinta e nove DAS-3,
trinta e cinco DAS-2 e dezenove DAS-1.
A MPV institui, ainda, o Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, de natureza contábil, vinculado à
Secretaria de Aviação Civil, para destinação dos recursos do sistema de aviação civil, constituídos pelo
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos (PROFAA)
e demais recursos que lhe forem atribuídos.
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Outrossim, estende até 18 de março de 2013 o
prazo ﬁnal para a prorrogação dos contratos de até
cento e sessenta controladores de tráfego aéreo. Além
disso, são criados, no Quadro de Pessoal do Comando
da Aeronáutica, cem cargos efetivos de Controlador
de Tráfego Aéreo do Grupo-Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo.
A MPV contém, ainda, determinações alheias ao
seu tema principal, que é o setor aéreo. Este é o caso
de medidas destinadas a adequar a Lei que organiza a
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Presidência da República e os Ministérios a uma série
de transferências de órgãos e funções, recentemente
promovidas, a saber: do Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da Amazônia, para o Ministério
da Defesa; do Arquivo Nacional e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, para o Ministério da
Justiça; e da Secretaria de Administração da Casa Civil
para a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Foram ofertadas 44 emendas à MPV. O conteúdo
e a decisão sobre as mesmas constam da tabela abaixo:
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O PLV n° 17, de 2011, modiﬁca a MPV, para:
a) acrescentar a disciplina do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas (RDC),
tema do Capítulo I do PLV, composto pelos
seus primeiros 47 artigos;
b) transferir para o Capítulo II, composto
pelos arts. 48 a 63, bem como para o Capítulo
IV, composto pelos arts. 69 e 70, os dispositivos do texto original da MPV;
c) incluir no art. 29 da Lei n° 10.683, de
2003, do § 80, dispondo que os proﬁssionais
de Segurança Pública Ferroviária oriundos do
grupo Rede, Rede Ferroviária Federal – RFFSA, da Companhia Brasília de Trens Urbanos
– CBTU e da Empresa de Trens Urbanos de
Porto Alegre – TRENSURB que estavam em
exercício em 11 de dezembro de 1990, passam a integrar o Departamento de Política
Ferroviária Federal do Ministério da Justiça
(art. 48 do PLV);
d) alterar o art. 24-D da Lei n° 10.683,
de 2003, incluído pela MPV, para prever que
a SAC, no uso da competência de elaborar
estudos e projeções sobre assuntos de aviação civil e de infraestruturas aeroportuária e
aeronáutica civil, bem como sobre a logística
do transporte aéreo e do transporte intermodal
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e multimodal, deverá atender às exigências de
mobilidade urbana e acessibilidade (fruto do
acolhimento da Emenda n° 1, ofertada à MPV);
e) promover alterações na legislação referente às operações de crédito realizadas pelos
entes federados, para regular tais operações
quando disserem respeito a projetos relacionados aos eventos desportivos supracitados
(arts. 66 a 68).
O art. 1° do PLV identiﬁca o âmbito de aplicação do RDC. Ele se destina a regular exclusivamente
as licitações e contratos necessários à realização da
Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo
de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016. A aplicação do RDC resultará no afastamento
das normas contidas na Lei n° 8.666, de 1993, exceto
nos casos previstos no PLV (art. 1° § 2°)
O art. 2° trata das deﬁnições, conceituando para
ﬁns do RDC: empreitada integral, empreitada por preço
global, empreitada por preço unitário, projeto básico,
projeto executivo e tarefa.
O art. 3º indica os princípios aplicáveis ao RDC, a
saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eﬁciência, probidade administrativa,
economicidade, desenvolvimento nacional sustentável,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento
objetivo.
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O art. 4° prevê as diretrizes a serem observadas
nas licitações e contratos do RDC: a padronização do
objeto da contratação e dos instrumentos convocatórios
e minutas de contratos, a busca da maior vantagem
para a Administração, condições de aquisição e pagamento compatíveis com as do setor privado, o parcelamento do objeto de contratações e o uso, sempre
que possível, de mão-de-obra, materiais, tecnologias
e matérias primas existentes no local da execução.
O art. 5º dispõe que o objeto da licitação seja
deﬁnido de forma clara e precisa no instrumento convocatório, vedadas as especiﬁcações excessivas, irrelevantes e desnecessárias.
O art. 6° abre a possibilidade de que a divulgação
do orçamento com estimativa do valor da contratação
seja feita após o encerramento da licitação, possuindo
caráter sigiloso durante o certame. Nessas circunstâncias, somente os órgãos de controle interno e externo
teriam acesso, durante a licitação, ao documento elaborado pela Administração.
O art. 7° permite a indicação de marca ou modelo nos instrumentos convocatórios de licitações de
compras, desde que formalmente justiﬁcado, quando: houver necessidade de padronização do objeto;
a marca ou modelo, comercializados por mais de um
fornecedor, forem os únicos capazes de atender às
necessidades da entidade contratante; ou quando a
descrição da marca ou modelo servir apenas para uma
melhor identiﬁcação do objeto, admitindo-se a oferta
de produto similar ou de melhor qualidade. Permite,
outrossim, que a Administração exija amostra do bem,
certiﬁcação da qualidade do produto ou do processo
de fabricação e carta de solidariedade do fabricante
Os arts. 9° e 10 instituem um novo regime de
execução indireta de obras e serviços de engenharia:
a contratação integrada. Esse regime compreende a
elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico
e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e
suﬁcientes para a entrega ﬁnal do objeto (art. 90, § 10).
A contratação integrada será utilizada quando técnica
e economicamente justiﬁcada (art. 9°, caput). A licitação respectiva adotará como critério de julgamento
o de “técnica e preço” e seu instrumento convocatório
deverá conter anteprojeto de engenharia (art. 90, § 2°).
Como forma de evitar o aumento de custos para
a Administração decorrentes de mau planejamento, o
PLV admite a celebração de termos aditivos aos contratos sob o regime de contratação integrada, apenas
por necessidade de alteração do projeto ou das especiﬁcações para melhor adequação técnica aos objetivos
da contratação, a pedido da Administração Pública,
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desde que não decorrentes de erros ou omissões por
parte do contratado, observados os limites previstos
no § 10 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 (art. 9°, § 4º, II).
O art. 10 do PLV permite o estabelecimento de
remuneração variável, vinculada ao desempenho da
contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de
entrega deﬁnidos no instrumento convocatório e no
contrato, observando-se o limite orçamentário ﬁxado
pela Administração Pública para a contratação.
O art. 11 prevê a possibilidade de contratação
de mais de uma empresa para a execução do mesmo
serviço, quando o objeto puder ser executado de forma
concorrente e simultânea, e isso for conveniente à Administração, que deverá manter controle individualizado
da execução do objeto pelas contratadas.
Os arts. 12 a 28 cuidam do procedimento licitatório no RDC. A precedência temporal da fase de julgamento das propostas sobre a de habilitação é tratada
como regra. Com isso, o PLV estende aos certames
no âmbito do RDC (arts. 12 a 14) sistemática similar
à utilizada na modalidade de pregão. Desse modo,
adota-se uma sequência ordinária de procedimentos
na qual o julgamento é prévio à habilitação (o que
hoje costuma ser chamado de “inversão de fases”),
admitindo-se excepcionalmente a habilitação previa
ao julgamento (alternativa que o PLV denomina como
“inversão de fases”, ou seja, o contrário do use comum
dessa expressão).
O art. 15 regula os instrumentos convocatórios
das licitações do RDC. Estabelece os prazos entre a
publicação do edital e a apresentação das propostas,
a saber: (i) 5 dias úteis, nas licitações para compras
segundo o critério do menor preço ou maior desconto,
e de 10 úteis nas compras segundo outros critérios (art.
15, I); (ii) 15 dias nas licitações para obras e serviços
segundo o critério do menor preço ou maior desconto,
e de 30 dias úteis nas licitações de mesmo objeto em
que se utilizem outros critérios de julgamento (art. 15,
II); (iii) 10 dias úteis, em todas as licitações que adotem o critério de julgamento da maior oferta (art. 15,
III); (iv) de 30 dias em todas as licitações que adotem
os critérios de julgamento de “técnica e preço”, melhor
técnica ou conteúdo artístico (art. 15, IV).
As formas de publicação do instrumento convocatório estão disciplinadas no § 1° do art. 15: (i) nas
licitações para obras com valor estimado superior a
150 mil reais, e nas licitações para bens e serviços,
inclusive de engenharia, com valor estimado superior a
80 mil reais, será publicado extrato do edital no Diário
Oﬁcial do ente promotor do certame, sendo igualmente
feita divulgação em sitio eletrônico oﬁcial centralizado
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de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório; (ii) nas licitações
com valores estimados inferiores aos indicados no item
anterior, a divulgação será feita apenas no sitio eletrônico. Sem prejuízo dessas formas de divulgação, será
facultado a Administração publicar extrato do edital em
jornal diário de grande circulação e fazer a divulgação
diretamente aos fornecedores dos bens e serviços.
O art. 16 permite a adoção dos modos de disputa
aberto, fechado, ou a combinação de ambos. Conforme
o art. 17, as regras e procedimentos a serem observados na apresentação de propostas e lances deverão ser ﬁxados em regulamento, admitindo-se lances
intermediários (art. 17, § 1°) e a pratica de atos por
meio eletrônico ou presencial (art. 13).
Os arts. 18 a 23 versam sobre os critérios de
julgamento das licitações no RDC. As inovações em
relação a Lei n° 8.666, de 1993, incluem a criação dos
critérios de maior desconto, de conteúdo artístico e de
maior retorno econômico, bem como a ampliação das
hipóteses de cabimento dos critérios de melhor técnica
e de “técnica e preço”.
O critério de maior desconto terá como referencia o preço global ﬁxado pela Administração, devendo
incidir linearmente sobre todos os itens do orçamento
estimado, no caso de obras e serviços de engenharia
(art. 19, §§ 2° e 3°). O critério de técnica e preço será
utilizado para a contratação de objetos de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica
ou técnica, ou ainda que possam ser executados com
diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito, podendo os pontos da proposta técnica equivaler
a ate 70% do total de pontos obteníveis (art. 20, §§ 1° e
2°). O critério de melhor técnica ou de conteúdo artístico levará em conta apenas as propostas técnicas ou
artísticas apresentadas pelos licitantes, nas licitações
para contratação de projetos e trabalhos de natureza
técnica, cientiﬁca ou artística (excetuados os projetos
de engenharia), sendo atribuído aos vencedores um
premio ou remuneração identiﬁcado no instrumento convocatório (art. 21). O critério de maior retorno econômico
se destinará a selecionar a proposta que proporcione
a maior economia para a Administração, na execução
de contratos de eﬁciência, deﬁnidos como os que tem
por objeto a prestação de serviços, que pode incluir
a realização de obras e o fornecimento de bens, com
o objetivo de proporcionar economia ao contratante,
na forma de redução de despesas correntes, sendo o
contratado remunerado com base em percentual da
economia gerada (art. 23, caput e §1º).
O art. 24 enumera as causas de desclassiﬁcação
das propostas: presença de vícios insanáveis, inobservância das especiﬁcações técnicas, inexequibilidade ou
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preço acima do orçamento da Administração, desconformidade com quaisquer exigências do instrumento
convocatório.
O art. 25 prevê os critérios de desempate das propostas, nesta ordem: (i) disputa ﬁnal entre os licitantes
empatados, que poderiam apresentar nova proposta
fechada; (ii) avaliação de desempenho contratual prévio
dos licitantes; (iii) os critérios estabelecidos na Lei de
Informática (art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991) e na Lei Geral de Licitações (art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993); (iv) sorteio.
O art. 26 autoriza a Administração a negociar
com o autor da proposta de menor preço melhores
condições, para que seu valor se reduza de modo a
ﬁcar abaixo do orçamento prévio da Administração. No
caso de recusa do primeiro colocado, ele seria desclassiﬁcado e a Administração poderia proceder à mesma
negociação com os demais licitantes.
O art. 27 estabelece uma única fase recursal
para as licitações realizadas no âmbito do RDC, sendo
congruente com a regra de precedência temporal da
fase de julgamento das propostas, a exemplo do que
já ocorre hoje na modalidade de pregão.
O art. 28 identiﬁca as alternativas de decisão da
autoridade administrativa, ao ﬁm do processo licitatório:
(i) retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; (ii) anulação do processo,
por vício insanável; (iii) revogação do processo, por
conveniência e oportunidade; ou (iv) adjudicação do
objeto e homologação da licitação.
Os arts. 29 a 33 tratam dos procedimentos auxiliares das licitações no âmbito do RDC: pré-qualiﬁcação
permanente, cadastramento, sistema de registro de
preços e catálogo eletrônico de padronização.
O art. 34 dispõe sobre as comissões de licitação
e o art. 35 sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Este último limita-se a determinar a
aplicação, ao RDC, das hipóteses de dispensa e inexigibilidade da Lei nº 8.666, de 1993.
O art. 36 é uma reprodução do art. 9º da Lei nº
8.666, de 1993, que cuida das vedações à participação
em certames dirigidos aos autores dos projetos básicos
e executivo, bem como aos servidores ou empregados
do órgão ou entidade da Administração Pública contratante. A única diferença substancial existente entre
os dois preceitos refere-se à regra do § 1º do art. 36
do PLV que excepciona a situação das licitações para
contratações integradas, já que nesse caso o licitante vencedor é incumbido da elaboração dos projetos
básico e executivo.
O art. 37 veda a contratação direta, sem licitação,
de pessoa jurídica de que seja administrador ou sócio
com poder de direção, parente, inclusive por aﬁnidade,
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até o 3º grau civil, de: (i) detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; (ii) autoridade
hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão
ou entidade da Administração Pública.
O art. 38 prevê a aplicação das regras de preferência de fornecedores ou tipos de bens, serviços e
obras constantes da legislação de âmbito geral (art. 3º
da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991; art. 3º da
Lei nº 8.666, de 1993, e arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006).
Os arts. 39 a 44 tratam das regras especíﬁcas
dirigidas aos contratos celebrados no âmbito do RDC.
Ao contrário do que se dá em relação ao processo licitatório, no caso dos contratos administrativos, por
força do disposto no art. 41 do PLV, as normas da Lei
nº 8.666, de 1993, devem ser, em regra, aplicadas.
Afasta-se a incidência da Lei Geral apenas nos pontos
em que o PLV dispõe em contrário.
O art. 40 dispõe que, na hipótese de o licitante
vencedor recusar-se a celebrar o contrato e de os licitantes remanescentes não aceitarem celebrá-lo nas
condições da proposta vencedora, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classiﬁcação, obedecidas as condições ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou
inferior ao orçamento estimado para a contratação.
O art. 41 prevê que a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens em
decorrência de rescisão contratual poderá ser feita com
aqueles que hajam participado da licitação da qual se
originou o contrato rescindido, observadas a ordem de
classiﬁcação e as condições por eles ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado
para a contratação.
O art. 42 permite que os contratos para a execução de obras previstas no Plano Plurianual (PPA) tenham vigência por todo o período do PPA, obedecido
o caput do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
O art. 43 possibilita que os contratos para a prestação de serviços contínuos celebrados pelos entes
públicos responsáveis pelas atividades descritas no art.
1º (ações relacionadas a Copa das Confederações de
2013, à Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016), tenham vigência até a
extinção da Autoridade Pública Olímpica (APO), que
poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2020 (Cláusula
Vigésima Quarta do Protocolo de Intenções ratiﬁcado
pela Lei nº 12.396, de 21 de março de 2011).
O art. 44 manda aplicar ao RDC as normas de
anulação e revogação de licitações previstas no art.
49 da Lei n° 8.666, de 1993.
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O art. 45 trata dos pedidos de esclarecimentos,
impugnações e recursos. Reproduz, em boa medida,
normas constantes dos arts. 41 e 109 da Lei n° 8.666,
de 1993, relativas à hipótese de cabimento de recursos
e impugnações, bem como seus prazos. Diverge da Lei
Geral de Licitações em dois pontos: (i) alterando de 2
para 5 dias úteis antes da abertura das propostas a
data limite para impugnação do instrumento convocatório; (ii) reduzindo de 10 para 5 dias úteis o prazo para
interposição de recurso contra decisão que declare a
inidoneidade do contratado.
O art. 47 cria nova sanção, semelhante à declaração de inidoneidade do art. 87, IV, da Lei n° 8.666,
de 1993. Ambas consistem no impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública, nas três
esferas da Federação. A diferença reside no prazo
dessa vedação. A penalidade do art. 49 do PLV não
pode ultrapassar 5 anos, ao passo que a declaração
de inidoneidade produz efeitos enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorridos dois anos. Outra
diferença é que a Lei Geral, como fez em relação às
outras penalidades, não previu quais seriam as hipóteses de aplicação da declaração de inidoneidade. O
PLV, ao revés, indica as infrações que ensejam a sanção do art. 47.
Os arts. 48 a 63 transpõem o conteúdo original
da MPV n° 527, de 2011, descrito anteriormente, para
o PLV.
O art. 64 prevê que o Poder Executivo federal regulamente todo o Capítulo relativo ao RDC.
O art. 65 dispõe que o RDC possa se aplicar,
desde já e antes da deﬁnição da Carteira de Projetos
Olímpicos pela APO, as contratações relativas aos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, desde
que elas sejam imprescindíveis ao cumprimento das
obrigações assumidas perante os Comitês Olímpico
e Paraolímpico Internacional, e sua necessidade seja
fundamentada pelo Órgão ou ente público contratante.
Os arts. 66 a 68, como já mencionado, alteram a
legislação referente as operações de credito realizadas
pelos entes federados, para adaptá-la as necessidades
advindas dos projetos referentes aos eventos desportivos supracitados.
O art. 69 contém a clausula revogatória e o art.
70 a cláusula de vigência da nova lei.
II – Análise
Mao tendo sido instalada a comissão mista a que
se refere o § 9° do art. 62 da Constituição Federal, a
MPV n° 527, de 2011, deve ser examinada diretamen-
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te pelo Plenário de cada Casa, nos termos do art. 6°
da Resolução do Congresso Nacional n° 1, de 8 de
maio de 2002.
Consideramos atendidos os pressupostos constitucionais de urgência e relevância pela MPV n° 527, de
2011, tendo em vista o crescimento vigoroso do setor
aéreo nos últimos anos e a necessidade de ampliar a
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, que já se
encontra congestionada em varias áreas, quadro que
tende a se agravar diante da tendência de crescimento
da demanda por transporte aéreo e da realização da
Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo
de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016
em territ6rio nacional.
Ademais, no tocante a constitucionalidade, nado
vislumbramos vicio algum na MPV, que cuida de matéria relacionada a estrutura organizacional do Poder
Executivo federal, a qual é regulável por meio de lei
de iniciativa do Presidente da República, podendo ser
objeto de medida provisória, eis que não se encontra
no rol de temas cujo tratamento em sede de MPV é
interditado pelo art. 62, § 1°, da Constituição Federal.
Quanto a adequação ﬁnanceira e orçamentária,
cumpre mencionar que a Exposição de Motivos da
MPV apresenta previsão de impacto orçamentário,
correspondente a R$ 8,2 milhões no presente exercício, considerado o período de marco a dezembro, e
a R$ 9,6 milhões nos exercícios subsequentes. Esse
impacto a compatível com as dotações consignadas
na Lei Orçamentária Anual para 2011 e com os demais
dispositivos da legislação orçamentária e de responsabilidade ﬁscal.
No que concerne ao mérito, consideramos a criação da Secretaria de Aviação Civil, no âmbito da Presidência da República, extremamente positiva.
Embora o setor aéreo seja eminentemente civil,
sua administração, por motivos históricos, sempre esteve afeta a área militar. Esse quadro começou a mudar com a criação do Ministério da Defesa (MD), em
1999, e da Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC),
em 2005. A criação do MD retirou da Forca Aérea o
controle da Infraero, que passou a supervisão direta
do Ministério. A Anac substituiu o antigo Departamento
de Aviação Civil (DAC) do Comando da Aeronáutica
nas funções de regulação e ﬁscalização dos serviços
aéreos e da infraestrutura aeroportuária. Ainda assim,
o setor aéreo continuou atrelado a um ministério cuja
atribuição principal e de natureza militar.
A criação de uma secretaria dedicada exclusivamente aviação civil, com status de ministério, como
é a SAC, representa uma ruptura com esse modelo,
consolidando, assim, a gestão civil de um modo de
transporte fundamental para o desenvolvimento do País.
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As atribuições da SAC nos parecem bem formuladas, especialmente no que diz respeito ao planejamento e à coordenação das políticas e das atividades
do setor aéreo, que se ressentia da ausência de um
órgão com essa função.
A incorporação do PROFAA (Programa Federal
de Auxílio a Aeroportos) ao FNAC (Fundo Nacional de
Aviação Civil), ora criado, resulta na transferência de
uma atividade de fomento a pequenos aeroportos da
ANAC para a SAC – medida adequada, tendo em vista
que esta não é uma função típica de agência reguladora.
A prorrogação da contratação temporária de cento
e sessenta controladores de tráfego aéreo é indispensável, tendo em vista a necessidade de assegurar a
continuidade desse serviço público essencial.
A criação de cem cargos efetivos de Controlador
de Tráfego Aéreo, por sua vez, resulta da necessidade
de constituir um corpo técnico permanente que permita,
em futuro próximo, a dispensa dos quadros temporários.
Com relação às alterações no organograma da
Presidência da República e dos Ministérios da Justiça e
da Defesa, não temos qualquer restrição, pois se trata
de mera adequação a mudanças anteriores.
No tocante às emendas apresentadas à MPV,
concordamos integralmente com as conclusões e respectiva decisão da Câmara dos Deputados. A incorporação da Emenda n° 1 ao texto do PLV contribui para
aperfeiçoar o texto original, ao incluir “as exigências de
mobilidade urbana e acessibilidade” entre os fatores a
serem levados em consideração pela SAC no exercício
de suas competências.
Quanto ao RDC, entendemos que esse novo
regime de licitações e contratos se revela imprescindível para assegurar a conclusão, a bom termo, das
obras necessárias a realização da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. A atual Lei
Geral de Licitações – Lei n° 8.666, de 1993 Ha conta
quase vinte anos de vigência. Seus procedimentos são
reconhecidamente burocráticos e, em muitos casos,
demonstram ser incapazes de responder ao atual ritmo de desenvolvimento do País, em especial as obras
relacionadas aos eventos esportivos a que se refere
a presente proposição, considerando os respectivos
prazos para realização.
Quando foi editada a atual Lei Geral, a Internet
sequer se encontrava difundida no Brasil. Atualmente,
os recursos de tecnologia da informação constituem
ferramenta importantíssima a disposição do administrador público, cuja utilização e expressamente prevista
no PLV, dando-se mesmo tratamento preferencial as
licitações eletrônicas. As vantagens do use desses recursos tecnológicos são verias, a começar pelo maior
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alcance da divulgação dos instrumentos convocatórios.
De fato, a divulgação de editais na Internet permite que
fornecedores de qualquer lugar do País tomem conhecimento da licitação. Os meios de divulgação da Lei n°
8.666, de 1993 (diário oﬁcial e jornal de grande circulação), tem um alcance muito mais restrito. Diﬁcilmente
um fornecedor nordestino tomará conhecimento de um
certame promovido no Sul do Brasil apenas através
dos meios de divulgação tradicionais. Mais que isso,
a disputa por meio eletrônico permite a ampliação do
universo de concorrentes, ao eliminar custos de deslocamento, al6m de diﬁcultar o acerto entre licitantes,
na medida em que ele, nessas condições, dependeria
de uma combinação entre concorrentes de todos os
cantos do País.
0 PLV, ao instituir o RDC, visa, portanto, abrir a
possibilidade de a Administração utilizar, nas obras,
serviços e compras necessários a realização da Copa
das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016,
procedimentos mais modernos de seleção de fornecedores e de contratação, que conduzirão a uma economia de tempo e de recursos para o Poder Público.
O RDC foi proposto para ser aplicado exclusivamente
às licitações e contratos referentes àqueles eventos
desportivos, e sua adoção não é imposta, mas facultada à Administração. À luz da experiência com esse
novo regime, poderemos cogitar de uma reforma na
Lei n° 8.666, de 1993, para nela introduzir seus pontos positivos, universalizando as novas regras para as
contratações em geral.
A aprovação do RDC se apresenta como necessidade, sobretudo em face dos prazos de que o Brasil
dispõe para a conclusão de todas as obras de infraestrutura necessárias à realização dos multicitados eventos
desportivos. Com efeito, diversos dispositivos do PLV
asseguram que o processo licitatório seja conduzido
de forma mais expedita, e sem comprometimento de
sua lisura. Nesse sentido, podemos citar a inversão de
fases, atualmente utilizada apenas na modalidade de
pregão, e que o PLV estenderá a todas as licitações
do RDC. Como bem notou o Ministro Benjamin Zymler,
Presidente do TCU, em audiência pública realizada em
3 de maio passado na Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA):
é um grande avanço a possibilidade de utilização de
pregão para obras públicas. O Tribunal sente que esse
caminho é quase impossível de deixar de ser avançado, só que, de acordo com o ordenamento positivo que
temos hoje, esse pregão para obras é vedado pela Lei
n° 8666. Ora, o PLV, em diversos dispositivos, estende
às licitações do RDC regras hoje aplicáveis apenas
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ao pregão, tais como a disputa por meio de lances, a
uniﬁcação das fases recursais e a inversão de fases.
A sistemática do julgamento das propostas previamente à habilitação é extremamente positiva para
a Administração. Ela permite que os certames sejam
concluídos em menos tempo e que o ente público obtenha preços mais vantajosos nas contratações. Ademais, diﬁculta a adoção de estratégias protelatórias
de licitantes mal intencionados, que procuram excluir
do certame, ainda na fase de habilitação, todos os
concorrentes que, na sua apreciação, poderão vir a
apresentar propostas mais vantajosas para a Administração, recorrendo inclusive ao Poder Judiciário para
tanto. Com a inversão de fases, os eventuais recursos
acabam sendo apresentados apenas contra o autor da
melhor proposta, poupando tempo e recursos à Administração e aos próprios licitantes.
A inversão de fases constitui igualmente um mecanismo de combate aos cartéis, pois, sendo propósito
do cartel a contratação por preços superiores aos de
mercado, quanto mais licitantes puderem apresentar
propostas, tanto mais visível será um eventual sobrepreço. No sistema hoje vigente, os integrantes do conluio procuram, de todos os modos, excluir da licitação
adversários competitivos ainda na fase de habilitação,
impedindo que suas propostas sejam examinadas pela
Administração.
Outra medida destinada a combater os cartéis
é o sigilo do orçamento prévio durante a licitação. Em
mercados cartelizados, é comum que os agentes econômicos combinem previamente como se comportarão
nos certames. Eles dividem o mercado de obras públicas entre si, tomando a licitação um jogo de cartas
marcadas, no qual os participantes do conluio já sabem
de antemão qual deles irá vencer a disputa. Sabedor de
que os outros licitantes irão ofertar preços superiores
ao de sua proposta, o futuro vencedor pode elaborar
a sua de modo a que a margem de desconto em relação ao orçamento prévio da Administração seja mínima. Se o orçamento prévio não for divulgado, o cartel
não saberá qual é o valor máximo que o Poder Público
está disposto a pagar. Com isso, haverá um incentivo à redução dos preços, já que são desclassiﬁcadas
as propostas em valor superior ao limite deﬁnido pela
Administração. Como se vê, o sigilo do orçamento,
longe de ser uma medida reprovável, como sugerido
por setores da mídia, traduz-se em inegável avanço
na legislação, constituindo prática recomendada pela
OCDE e adotada pela legislação de diversos países,
como a França e os Estados Unidos.
Cabe salientar que o texto do PLV foi exaustivamente discutido pelo Governo com técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU), de modo a se chegar
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a uma redação que assegurasse, na maior extensão
possível, a transparência nas licitações e contratos,
bem como a solução dos problemas veriﬁcados na
legislação vigente sobre o tema. Em reunião ocorrida
na Comissão de Serviços de Infraestrutura, em 29 de
junho passado, o representante do TCU, ao comentar
o texto do PLV, aﬁrmou claramente que a proposição
não contém qualquer dispositivo inibidor da atuação
daquele órgão de controle externo, na ﬁscalização dos
recursos públicos utilizados no âmbito do RDC.
O PLV é bem rigoroso em matéria de sanções,
criando a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, por até 5 anos, a
ser aplicável em diversas situações como: a fraude na
licitação ou na execução do contrato, a recusa do licitante vencedor em celebrar o contrato, o retardamento
de sua execução sem motivo justiﬁcado, a inexecução
total ou parcial do objeto contratado, a não-manutenção
da proposta pelo licitante. A previsão de tal penalidade
atua no sentido de minimizar os riscos de inexecução
das obras e serviços necessários à realização da Copa
das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
Na linha de possibilitar uma economia ainda maior
por parte da Administração nos contratos celebrados,
o PLV prevê uma nova forma de desempate nas licitações: a apresentação, em uma disputa ﬁnal, de novas
propostas pelos licitantes empatados.
Para reduzir a margem de subjetivismo nos julgamentos pelo critério de “técnica e preço”, o PLV limita
os pontos atribuíveis às propostas técnicas a 70% do
total de pontos obteníveis. Convém assinalar que a Lei
Geral é silente a respeito, o que dá margem à ﬁxação
de percentuais maiores para as propostas técnicas.
Outro ponto do PLV que merece destaque é o
que permite a contratação de mais de uma empresa
para a execução do mesmo tipo de serviço. Essa regra
visa afastar o risco de descontinuidade em serviços essenciais, no caso de interrupção de um dos contratos,
como, por exemplo, no caso da contratação de serviços de telefonia. Não haverá prestação de serviços em
duplicidade, apenas a possibilidade de sua realização
por qualquer das empresas contratadas, as quais serão
remuneradas pelos serviços efetivamente prestados.
Quanto à contratação integrada, consideramo-la igualmente uma inovação positiva do PLV. Ela já é
utilizada nas licitações da Petrobras, reguladas pelo
Decreto n° 2.745, de 24 de agosto de 1998. Ao incumbir o licitante vencedor da elaboração e do desenvolvimento dos projetos básico e executivo, da execução
de obras e serviços de engenharia, da montagem, da
realização de testes, da pré-operação e de todas as
demais operações necessárias e suﬁcientes para a
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entrega ﬁnal do objeto, a contratação integrada toma
mais céleres os certames, dispensando a Administração de ter de contratar uma empresa apenas para
elaborar os projetos básico e executivo. Ademais, ao
admitir a apresentação de projetos com metodologias
de execução diferentes pelos licitantes, a contratação
integrada permite a absorção de know how privado
pela Administração Pública.
Na votação dos destaques ao PLV pela Câmara
dos Deputados, foi suprimido o parágrafo único do art.
39, que previa a possibilidade de celebração de aditivos a contratos no âmbito do RDC, em percentuais
superiores aos permitidos pela Lei n° 8.666, de 1993,
quando houvesse solicitação da FIFA ou do COI para
alterações nos projetos. Com isso, e por força do caput do art. 39 do PLV, os aditivos a contratos do RDC
passam a se submeter integralmente à disciplina da
Lei n° 8.666, de 1993.
No caso do regime de contratação integrada, o
tratamento dado pelo PLV é ainda mais rigoroso que
o da Lei Geral de Licitações, já que, a teor de seu art.
9º, § 4°, as alterações do projeto ou das especiﬁcações para melhor adequação técnica aos objetivos da
contratação, observarão os limites do § 1° do art. 65
da Lei n° 8.666, de 1993 (aditivos de até 25% no caso
de obras, serviços ou compras, e de até 50% no caso
de reformas). Ora a própria jurisprudência do TCU, ao
interpretar o art. 65 da Lei Geral, admite, em caráter
excepcional, a extrapolação dos citados limites, quando se tratar de alterações consensuais qualitativas dos
contratos. Como o PLV dispõe de forma diversa nesse
ponto, concluímos que a extrapolação de tais limites,
permitida excepcionalmente no regime da Lei nº 8.666,
de 1993, é completamente vedada no regime de contratação integrada do PLV.
Por ﬁm, em resposta aos que insistem em criticar o RDC, imaginando possíveis situações de desvio,
valemo-nos, uma vez mais, das palavras do Presidente do TCU, em audiência realizada recentemente na
CMA: temos de ter absoluta certeza – acho que os
senhores, como legisladores, sabem muito melhor que
eu – de que podemos ter a melhor lei do mundo, mas
a capacidade que a lei, que o Direito legislado tem de
inﬂuenciar a realidade é limitada. Pode-se ter a melhor lei, mas se as práticas administrativas não forem
condizentes, adequadas, a aplicação dessa melhor
lei resultará em fracasso. A proposta em questão tem
como objeto central, garantir a necessária agilidade
no andamento das obras relacionadas aos eventos
esportivos já mencionados. A veriﬁcação sobre o rigoroso cumprimento da legislação continuará sendo
da competência dos órgãos de ﬁscalização e controle.
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Por ﬁm, entendemos necessário realizar apenas
uma mudança no texto do PLV, mediante emenda de
redação. O dispositivo que prevê a redistribuição, para
o Ministério da Justiça, dos empregados das empresas
das estatais do setor ferroviário que vieram a integrar
o processo de privatização, faz referência, equivocadamente, à “Companhia Brasília de Trens Urbanos”,
quando, na verdade, o nome correto da empresa é
“Companhia Brasileira de Trens Urbanos”. É mister,
pois, a correção do § 8° do art. 29 da Lei n° 10.683,
de 2003, incluído pelo art. 48 do PLV.
III – Voto
Ante o exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade e pela adequação econômico-ﬁnanceira da MPV
n° 527, de 2011, e, no mérito, pela aprovação do PLV
n° 17, de 2011, com a seguinte emenda de redação:
EMENDA Nº 45-PLEN
Substitua-se, no § 8° do art. 29 da Lei n° 10.683,
de 28 de maio de 2003, com a redação dada pelo PLV
nº 17, de 2011, a expressão “Companhia Brasília de
Trens Urbanos” por “Companhia Brasileira de Trens
Urbanos”. – Senador Inácio Arruda.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
O parecer preliminar do Relator revisor Inácio
Arruda é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão nº 17, com a emenda de redação que
apresenta.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
O primeiro inscrito para o encaminhamento seria o
Senador Aécio Neves, que está em recuperação e não
pôde estar presente. A segunda inscrita é a Senadora
Vanessa Grazziotin; em seguida, os Senadores Alvaro
Dias, Jayme Campos, Demóstenes e Aloysio Nunes.
A Senadora Vanessa cede a prioridade ao Senador Alvaro. Está trocando o lugar...
Então, primeiro o Senador Alvaro Dias. Em seguida, a Senadora Vanessa.
São cinco minutos regimentais, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a mesma
cantilena de sempre: a medida provisória é inconstitucional. Isso é cansativo. Essa repetição esgota não
apenas quem aqui está, como nós que aqui nos en-
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contramos, mas certamente muito mais aqueles que
nos acompanham, sobretudo aqueles que possuem
conhecimento do Direito e que sempre imaginaram,
desde o momento, Senador Jarbas Vasconcelos, em
que Ulysses Guimarães empalmou a Carta Magna
em 5 de outubro de 1988 e aﬁrmou: “Esta é a Constituição Cidadã, a Carta da cidadania, da democracia
e da justiça. Que Deus nos ajude a respeitá-la!” Nós
estamos aqui reiteradamente presenciando a afronta
brutal à Constituição do País, que parte exatamente
da Presidência da República, de onde deveria partir
o maior exemplo. Imaginamos como estaria Ulysses
Guimarães, se aqui vivendo estivesse, eventualmente presidindo o Congresso Nacional. Certamente, ele
devolveria as medidas provisórias inconstitucionais
ao Planalto, não admitindo sequer a sua tramitação,
porque quem empalmou, com a emoção com que o
fez, a nova Constituição do País, despertando a esperança de que ali se estabelecia o reencontro do povo
brasileiro com a democracia e com as instituições públicas respeitadas, certamente não deixaria de ousar
e de devolver à Presidência da República as medidas
provisórias afrontosamente inconstitucionais.
É preciso, mais uma vez, registrar. Já determinamos à advocacia do partido a preparação da ação
direta de inconstitucionalidade e vamos recorrer ao
Supremo Tribunal Federal. Neste ano, já foram seis
ações diretas de inconstitucionalidade, ainda não julgadas pelo Supremo, mas é nosso dever interpor essas
ações e apelar ao Supremo Tribunal Federal para que
as priorize. O Supremo tem se dedicado a questões
no vácuo da legislação, como vimos recentemente.
Há aqueles que aﬁrmam até estar ocorrendo invasão
de competência e que estaria o Supremo legislando.
Nesses casos, por que não apelar, então, ao Supremo
para que priorize o julgamento de ações de inconstitucionalidade que são propostas a partir de decisões
do Congresso Nacional, quando aqui se veriﬁca o desrespeito à Carta Magna do País?
Neste caso, os Srs. Senadores sabem perfeitamente que a medida provisória é absurdamente inconstitucional, aliás, como disse o Procurador-Geral
da República, Roberto Gurgel, que aﬁrmou que essa
medida provisória é absurdamente inconstitucional.
Como disse o Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, é escamoteamento, é inconstitucionalidade ﬂagrante. Não há como admitir como jurídica
esta proposta do Governo. E, se há manifestações da
Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal
Federal, não há por que não acreditar que essa ação
direta de inconstitucionalidade haverá de prosperar
junto ao Supremo Tribunal Federal, evitando que se
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pratique essa afronta à Constituição e, de outro lado,
evitando que se abram portas e janelas à corrupção.
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sobre isso, falaremos depois, na análise de mérito (Fora
do microfone.), já que o meu tempo se esgotou, mas,
além das outras inconstitucionalidades, como a questão constitucional da transparência e da publicidade,
há aqui a inconstitucionalidade em razão de tratar a
medida provisória também, como sempre em outras,
de assuntos desconexos, para ﬁcar apenas em duas
razões para a declaração de inconstitucionalidade
desta medida provisória.
Srª Presidente, a inconstitucionalidade é ﬂagrante
e inquestionável.
No que diz respeito ao mérito, abordaremos depois.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
(Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin. Senadora Vanessa Grazziotin, para encaminhar os pressupostos de
relevância e urgência.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Marta Suplicy.
Cumprimento o Presidente Sarney, que acaba
de chegar ao plenário e, neste momento, assume a
direção dos trabalhos.
Esta primeira etapa da discussão trata de uma
matéria muito importante para o Brasil e não só para
o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque, aﬁnal de
contas, estamos tratando de uma medida provisória
que estabelece um novo regime de contratação no
setor de serviço público, um regime que deverá vigorar provisoriamente apenas para contemplar um rol,
clara e previamente deﬁnido, de obras que envolvem
os grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar
nos próximos anos: a Copa das Confederações, no ano
de 2013; a Copa do Mundo, no ano de 2014; os Jogos
Olímpicos e os Jogos Paraolímpicos, no ano de 2016.
Também a medida provisória, entre outros assuntos, trata de um tema que diz respeito aos policiais
ferroviários - as nossas galerias estão tomadas pelos
policiais ferroviários do Brasil. A medida provisória
resgata – e esse foi um atendimento ao Parlamento
brasileiro, compreendido pelo Governo Federal – uma
condição muito importante para o conjunto desses
trabalhadores, que é colocá-los e alocá-los dentro do
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Ministério da Justiça, porque, aﬁnal de contas, nós estamos falando de policiais ferroviários e não tem por
que uma categoria de policial estar lotada em outro
ministério que não o Ministério da Justiça, onde estão
os policiais federais e os policiais rodoviários federais.
Então, o que a Câmara já fez e o que o Senado fará
no dia de hoje - eu não tenho dúvida nenhuma - é uma
grande justiça a essa importante categoria do Brasil.
E eu digo a vocês que sou de um Estado em que não
há estradas de ferro, mas todos somos brasileiras e
brasileiros e o Brasil tem uma malha ferroviária muito
aquém do que deveria ter, mas importante.
Então, sem dúvida nenhuma, com a aprovação
dessa medida provisória... Técnica e constitucionalmente, não há problema nenhum. Eu digo aos senhores
que não temam qualquer ação contrária por parte do
Poder Judiciário, porque não há nada, nenhum item
do ponto de vista legal, na medida provisória que possa fazer com que ela seja derrubada posteriormente.
Então, é uma medida provisória importante pelos
seus diversos aspectos.
E quero dizer, Sr. Presidente, Presidente Sarney,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que, de fato, toda
vez que vimos à tribuna ou que o Senado para debater e votar uma medida provisória, obviamente, todos
temos o desejo, a vontade de falar da necessidade da
mudança do rito da tramitação das medidas provisórias, cujo período é quase todo exaurido, concluído na
Câmara dos Deputados, chegando a matéria ao Senado na última hora, para a debatermos e votarmos
no último momento.
É óbvio que precisamos mudar as regras da tramitação. Aí, seria importante um diálogo aberto entre
oposição e situação, para aprovarmos o projeto de
emenda constitucional proposto pelo Presidente José
Sarney e assinado pela grande maioria das Srªs e dos
Srs. Senadores, a ﬁm de que mudar o ritual da tramitação das medidas provisórias. Entretanto, penso que
seria de bom tamanho fazermos um acordo para mudarmos pelo menos os prazos, continuando o debate
em relação a outros pontos importantes.
Em relação a esta medida provisória, especiﬁcamente, eu creio que ninguém pode vir à tribuna e
alegar falta de tempo para o diálogo, mesmo porque
a primeira tentativa de aprovação de uma regra especial de contratação no serviço público para a Copa
iniciou-se ainda no ano passado, em 2010. De lá para
cá, todos, o Brasil inteiro, os Parlamentares, não só os
Deputados, mas também nós, os Senadores e as Senadoras, estamos debatendo à exaustão esta matéria.
Assim, penso que a matéria deve ser aprovada
não só pelo seu conteúdo, mas também pela sua ju-
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ridicidade e constitucionalidade, porque não há nada
que conﬂite com a Constituição do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, 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 Jayme Campos,
para encaminhar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de tudo, é preciso levar em conta a necessidade de proporcionarmos
tratamento excepcional às ações e procedimentos do
Poder Público voltados à realização dos Jogos Olímpicos. Por isso, uma legislação especial que facilite a
celeridade e a eﬁciência da Administração, com vistas
a que o Brasil possa cumprir suas responsabilidades
neste contexto, é não só necessária, mas também indispensável para que as cidades-sede se desincumbam a contento de tais responsabilidades.
Trata-se de assegurar, na medida do possível, a
essas sedes logística e estrutura adequadas para que
tudo funcione; para que a imagem do nosso País seja
promovida e para que a habilidade e a força de nosso
trabalho sejam reconhecidas e valorizadas.
Como representante do Estado de Mato Grosso,
portanto, tenho todo o interesse em apoiar medidas
voltadas a viabilizar o bom desempenho dos administradores à frente da organização dos jogos nas cidades
como Cuiabá, onde muito há para se fazer em muito
pouco tempo.
Todavia, o ﬁm não justiﬁca os meios, e não posso furtar-me ao compromisso ético de meu mandato
e muito menos ao convicto juramento que ﬁz nesta
Casa quanto à defesa de nossa Constituição e à luta
pela manutenção do Estado de direito e acima de conveniências de momento e de interesses regionais ou
partidários, sejam eles quais forem.
Dito isso, faz-se imperativo denunciar os imponderáveis perigos acarretados com a inconsequente
aprovação da matéria ora sob exame, o que, em ocorrendo, nos tornará cúmplices, mais uma vez, de um
verdadeiro latrocínio praticado pelo Executivo, movido por sua fúria legiferante contra as prerrogativas do
Congresso Nacional.
Entre os grandes absurdos propostos pelo projeto, merecem destaque, principalmente, os dispositivos
que estabelecem injustiﬁcáveis exceções de tamanha
incoerência que chegam a se constituir em verdadeiro
estímulo à improbidade.
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É o caso, por exemplo, do art. 9º da proposição
ao atribuir ao próprio licitante a responsabilidade pela
elaboração do projeto básico, que vem a ser, em última análise, o objeto em si da contratação, numa clara
e indefensável contradição a subverter os mais elementares princípios da lógica e do bom senso, além
do óbvio descumprimento da Lei Maior.
Somente a desfaçatez dessa afronta já seria o
bastante para que, na prática, pudéssemos aﬁrmar,
sem a menor margem de erro, que esta Medida Provisória revoga a Lei nº 8.666, passando por cima de
sua própria razão de ser.
As desatinadas violações já se mostram desde o
art. 1º do projeto, cujo comando solenemente afronta
o arts. 22, inciso XXVII, e 37, inciso XXI, da Constituição Federal, posto que, de forma expressa e pontual,
outorga ao destinatário das restrições legais o poder
de deﬁnir o regime próprio de determinada licitação
ou contrato.
Sem o menor pudor, violam-se princípios constitucionais da administração pública, notadamente o
da isonomia, na medida em que admite a aplicação
de regimes jurídicos díspares para contratações similares, submetendo-as ao único e exclusivo critério
do Administrador, segundo sua decisão autocrática e
subjetiva, fundamentada em interesses circunstanciais
de determinado momento.
A medida também achincalha o princípio da moralidade administrativa, na medida em que está legitimando, ao invés de restringir atividade arbitrária do
administrador.
Mas a prepotência em rasgar a Constituição a
qualquer custo vai muito além.
Uma vez que permite a não divulgação dos orçamentos prévios, o projeto prega o segredo e o conchavo, no lugar da publicidade, da lisura e da transparência. Anula a ação ﬁscalizadora da sociedade e
incentiva a corrupção.
A sociedade civil, por meio de suas expressivas
entidades de representação, manifesta-se taxativamente contra a Medida Provisória nº 527.
O Tribunal de Contas da União já ﬁrmou jurisprudência contrária.
O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, classiﬁcou seu teor como “escandalosamente
absurdo”.
O respeitável jurista Marçal Justen Filho considera que os procedimentos contidos na proposição
constituem “incentivo a práticas reprováveis”.
O Ministério Público Federal oﬁcialmente alerta,
em nota técnica, para a ﬂagrante inconstitucionalidade da medida.
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O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco
Aurélio Mello, do alto da credibilidade e poder hierárquico de sua toga, falou, com todas as palavras, “caso
os Deputados e Senadores aprovem algo conﬂitante
com a Constituição Federal, a decisão certamente irá
ao Supremo”.
Será que está todo mundo errado? Será que só
a visão monocrática do Planalto haverá de prevalecer?
Será que estamos mesmo numa Democracia?
Essas são as razões, no mínimo, técnicas e morais, que levam a minha consciência a optar, com veemente apelo às demais consciências de meus honrados Pares, pelo voto contrário aos termos da Medida
Provisória nº 527 e, por conseguinte, pela rejeição do
PLV nº 17, de 2011.
Eis a antecipação de meu voto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes, para
encaminhar os pressupostos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna para tratar, inicialmente, dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância do
Projeto de Lei de Conversão nº 157, que prevê a adoção de regime de contratação integrada para obras e
serviços de interesse da Copa do Mundo, das Olimpíadas e das Paraolimpíadas, entre outros assuntos em
afronta ao que dispõe a Lei Complementar 95/1988.
A Constituição, Srªs e Srs. Senadores – isso já
é cediço –, confere ao Presidente da República esse
poder excepcional de legislar provisoriamente em matérias de urgência e de relevância. Há questões pungentes, aquelas que irrompem, sem se fazer anunciar,
na vida do País, na vida da administração, exigindo
resposta pronta do poder público, para que o bem
jurídico tutelado pela administração não pereça pelo
transcurso do tempo.
Esta emergência para regime especial para obras
da Copa do Mundo, meu prezado amigo e ilustre Relator, é urgência fabricada, absolutamente preparada
pela inépcia e pela incapacidade de planejamento do
Governo. Porque, ao ouvir as justiﬁcativas do Sr. Ministro dos Esportes perante a Comissão de Infraestrutura
do Senado, de que era preciso um processo rápido,
ágil de licitação, que permitisse queimar a etapa do
projeto básico e partimos para contratação integrada,
precisávamos fazer isso porque a Copa do Mundo está
chegando – será em 2014 –, eu ﬁcava com a impres-
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são de que o Governo ﬁcou sabendo que a Copa do
Mundo se realizaria no Brasil anteontem.
Meu caro Inácio Arruda, nós sabemos, e isso foi
alardeado com uma onda de propaganda, uma onda
patrioteira, quase que insuportável em 2007. Nós estamos em 2011 e, desde 2007, se sabe que a Copa
do Mundo ocorrerá no Brasil, e, desde 2009, se sabe
que aqui acontecerão as Olimpíadas de 2016.
Então, como justiﬁcar a pressa, a urgência? Vamos queimar etapas, vamos ganhar tempo. A única
justiﬁcativa é a inépcia. Não há outra justiﬁcativa.
Os britânicos começaram a planejar as obras
para os Jogos Olímpicos de 2012 em 2005. Em 2005,
começaram a fazer o planejamento, as obras necessárias, os acessos, os serviços, a formação do pessoal.
De tal forma que hoje estão transcorrendo as licitações
tranquilamente, dentro de orçamentos estabelecidos,
sem nenhuma necessidade de legislação excepcional,
como essa que está sendo pretendida pelo Governo
ao editar a medida provisória.
E, ao queimar etapas, estão se jogando pela janela garantias constitucionais, princípios da administração pública que regem as licitações, a começar pelo
princípio da publicidade, essencial para que a opinião
pública, os cidadãos, a imprensa possa tomar conhecimento do valor das obras licitadas, dos orçamentos,
das suas características precisas, daquilo que está
sendo oferecido ao certame público.
Diz o projeto: esses dados serão disponíveis apenas e estritamente para os órgãos de controle. Imagino
que seja o Ministério Público ou, melhor dizendo, os
tribunais de contas.
Mas e a imprensa? Mas e a sociedade? Nós sabemos, e agora está acontecendo um fato: malfeitos
que se acumulavam nos porões do Governo há muito
tempo vieram à luz através da imprensa. Em conseqüência disso, toda a cúpula do Ministério dos Transportes caiu.
A imprensa, seu conhecimento de determinados
fatos e valores, traz luz, e a luz é importante. A luz espanta o bolor, a luz faz ver a verdade, a luz desmascara
os embustes, a luz permite concorrência, permite as
pessoas saberem exatamente aquilo que está sendo
colocado em licitação. É o pressuposto de publicidade
que nossa constituição determina como princípio da
administração pública
E mais, ao substituir a exigência do projeto básico
por um projeto de engenharia, um pré-projeto de engenharia de contornos absolutamente vagos, imprecisos,
que contêm um item hilariante, a estética do projeto
arquitetônico, não permite uma comparação objetiva
daquilo que está sendo ofertado pelos licitantes, con-
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trariando assim frontalmente o inciso do art. 37, que
trata das licitações públicas.
Dizem os governistas: a Petrobrás... O Presidente
Fernando Henrique baixou um decreto.
Que bom se o Governo atual resolvesse imitar
tudo aquilo que o Presidente Fernando Henrique fez
de bom. Agora se tenta imitar...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) –...distorcendo, entretanto, o contexto
em que a medida foi tomada. A Petrobrás é uma empresa de economia mista que está sujeita a regras de
governança própria, que tem os seus próprios instrumentos de controle, e mais, que está submetida a um
estatuto jurídico especíﬁco, previsto pelo art. 173 da
Constituição Federal.
E nos marcos desse estatuto especíﬁco, para
armar uma empresa que atua no mercado altamente
concorrencial, é que o Presidente Fernando Henrique,
nessas condições, estritamente nessas condições,
permitiu o regime de contratação integrada pela Petrobras. Nada a ver com as obras e serviços da Copa
do Mundo a serem executados com orçamentos públicos pela União, pelos Estados e pelos Municípios.
Era isso que queria dizer, Sr. Presidente, neste
momento da sessão em que se discute a constitucionalidade da matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, como
Líder do Partido da República, comunico a esta Casa
que o Ministro Alfredo Nascimento acaba de se demitir e enviou uma carta à Presidente da República comunicando o seu pedido de afastamento em caráter
irrevogável, porque o desejo dele é vir a esta Casa,
retomar o seu mandato para defender a sua honra aqui
no Senado da República.
Acho muito interessante e de bom tom a atitude
do Ministro Alfredo Nascimento colocando o seu sigilo telefônico e bancário à disposição da Polícia Federal, à disposição do Procurador-Geral da República,
do TCU e de todos os órgãos de investigação deste
País para responder, de forma contundente e rápida,
à nação brasileira, porque, Sr. Presidente, se alguém
cometeu um crime é preciso que responda pelo crime,
mas, se há inocentes nessa questão, que os inocentes
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recebam o direito da defesa e tenham as suas honras
lavadas. Não sei se é possível quando o sujeito é exposto em jornais pelo Brasil inteiro e na era da internet
então... Mas que as pessoas tenham direito à defesa
e se alguém cometeu um crime que pague pelo crime
que cometeu.
Quero ressaltar a atitude da Oposição, Sr. Presidente. A Oposição agiu certo, e nós temos que apoiar a
atitude da Oposição em procurar o Ministério Público, a
Polícia Federal, como fez ontem, pedindo averiguação,
porque toda e qualquer suspeita de crime há que ser
investigada. A Oposição cumpre o seu papel, e como
Líder desse Partido eu apoio plenamente.
Quando ﬁzeram uma ilação e expuseram o Ministro Alfredo Nascimento, este Partido, nós hipotecamos apoio e até que se prove o contrário continuamos
apoiando.
Vim agora do Palácio, Sr. Presidente. Quero dizer que não há qualquer especulação a respeito de
nome, e sou contrário que se faça atabalhoadamente
qualquer indicação de pessoa para um ministério tão
importante como é o Ministério dos Transportes para o
Brasil, que se faça de maneira atabalhoada, ofegante.
E dizia a Ministra: é preciso que se tenha competência, paciência, dignidade para discutir esse novo
momento após a saída de Alfredo Nascimento.
O que ﬁca, Sr. Presidente, é que nós, o Partido,
aguardaremos o Governo, aguardaremos a Presidente da República nos chamar, nos convidar mais uma
vez para que nós possamos discutir a posição de um
partido que é base de governo, que é aliado, desde a
primeira hora, do Presidente Lula, quando lhe ofereceu
o Vice-Presidente da República. E estamos à disposição do Governo Dilma com a mesma veemência e
energia no sentido de que ela faça um grande governo.
Comunico, ﬁco triste com a situação do Ministro
Alfredo, porque quem tem família tem os ﬁlhos expostos, tem a família exposta. Se há algum crime, que se
revele o crime e que se dê sentença a quem cometeu
o crime. Se não há, as pessoas não podem ser achincalhadas na sua honra.
Então, em nome do Partido, sou solidário a ele,
abraço-o. Cumpriu oito anos com o Presidente Lula,
não resta dúvida de que fez um grande trabalho, de
que foi um Ministro digno com os Parlamentares, com
o Parlamento, durante o tempo inteiro, de que tratou
com respeito o Parlamento da República e recebe de
todos nós a solidariedade.
Então, comunico, está aqui uma nota dele na
minha mão, pedindo a sua demissão e se colocando
à disposição, entregando todos os seus sigilos para
que haja uma investigação contundente a responder
à sociedade brasileira. E este Partido, que é base de
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governo, serenamente recomenda e mais uma vez
avaliza a posição da Oposição em pedir investigação,
porque é necessário que se faça isso não só nesse,
mas em qualquer outro ministério de onde vier qualquer tipo de escândalo.
Fica aqui o meu comunicado como Líder do Partido da República, em meu nome e em nome dos demais
Senadores que estiveram comigo agora, nesse advento,
à tarde, no Palácio, comunicando a saída do Ministro
dos Transportes, em caráter irrevogável, e aguardando
um segundo momento para sentarmos com o Governo, para que o Governo possa, juntamente conosco,
sem estar atabalhoado ou ofegante, discutir um novo
momento deste Partido que é base de Governo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o líder Senador Magno Malta traz uma informação importante agora para o Plenário em relação ao Ministro
dos Transportes.
Quero somente destacar que o Sr. Ministro dos
Transportes é também Senador e membro desta Casa.
Portanto, ele tem um múnus público, seja como Ministro
de Estado, seja como Senador da República.
De fato, como foi dito pelo Líder Magno Malta, as
denúncias em relação ao Ministro são gravíssimas e o
fato de ele deixar o Ministério e voltar para o Senado
implica a necessidade dos esclarecimentos que ele
deve prestar aqui nesta Casa. Portanto, as denúncias
que existem até hoje são gravíssimas e mais gravíssimas são, segundo temos informações, as denúncias
que virão, que deverão ser repercutidas nesse ﬁnal de
semana pelas revistas.
Por conta disso, Sr. Presidente, considero – o
meu Partido ainda não tem uma decisão política nesse sentido, mas nós deveremos debatê-la – que o Sr.
Alfredo Nascimento deve explicações também ao Senado da República, porque é membro desta Casa. Ele
não só é Ministro. Ele tem o múnus público e, enquanto
múnus público, ele deve, na instância correspondente
aqui nesta Casa, que é o Conselho de Ética, prestar
os esclarecimentos que o Senado da República, pela
função que virá exercer, exige.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, considero que a Presidenta Dilma,
diante desse fato novo acontecido no seu Governo,
tem mais uma vez uma responsabilidade que lhe foi
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colocada sobre os ombros de, avaliando a situação,
escolher para substituir o Ministro Alfredo Nascimento
alguém insuspeito, alguém que tenha um passado ilibado, que não tenha tido em sua vida política qualquer
irregularidade ou na sua carreira proﬁssional.
Esperamos que o Ministro demissionário, que é
Senador, como disse o Senador Randolfe, aqui, perante os seus colegas, preste os devidos esclarecimentos
sobre os fatos ocorridos no seu Ministério, no Ministério que ele ocupava.
Quero crer que, diante da gravidade das denúncias, seria muito melhor, caberia ao Partido que o indicou deixar a Presidenta da República inteiramente à
vontade para a escolha do seu sucessor. Naturalmente, essa escolha deveria recair em alguém da inteira
conﬁança da Presidenta da República, a Presidenta
Dilma, que foi eleita pelo povo, com uma mensagem
de conﬁança, de esperança, de retidão e da prática
da ética em todos os seus atos, e nisto eu conﬁo: a
Presidenta Dilma tomará todas as providências, como
tomou na primeira hora, para a substituição de todas
as pessoas envolvidas.
Por isso, a opinião do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, é de dar toda a força à Presidenta da
República, para que possa escolher de maneira livre
o novo Ministro dos Transportes e seus assessores.
É a minha opinião, a opinião do PSB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres,
orador inscrito para discutir e encaminhar – perdão –
os pressupostos de urgência e constitucionalidade da
medida provisória que está em discussão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é o
famoso PLV nº 17, que cria o regime diferenciado de
contratações públicas.
Muito bem, Sr. Presidente, este PLV, primeiro,
ofende diretamente a Constituição Federal. E já avisamos que vamos, novamente, entrar no Supremo Tribunal Federal, se perdermos, como tudo indica, porque
novamente vamos ser tratorados.
Diz então a Constituição Federal:
Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
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sociedades de economia mista, nos termos
do art. 173, § 1º, III.
Então, repita-se: “normas gerais de licitação”.
E aí pegamos logo o art. 1º, do PLV nº 17, da
Medida Provisória, que diz o seguinte: “ﬁca instituído
o Regime Diferenciado de contratações”.
Preste a atenção, Sr. Presidente, a Constituição
diz: “normas gerais” e aqui, “Regime Diferenciado,
aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização.
I – dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
de 2016, constantes da Carteira de Projetos
Olímpicos a ser deﬁnida pela Autoridade Pública Olímpica – APO; e
II – da Copa das Confederações, da Federação Internacional de Futebol, Associação
– Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014,
deﬁnidos pelo Grupo Executivo – Gecopa 2014
do Comitê Gestor instituído para deﬁnir, aprovar e supervisionar as ações prevista no Plano
Estratégico das Ações do Governo e etc.
III – de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das
capitais dos Estados da Federação distantes
até 350 km – essa é outra aberração para não
falar no mérito – das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos I e II.
Então, vejam bem, o que diz a Constituição?
Diz a Constituição que a União terá um regime
geral para as licitações.
Agora, aprovada essa excrescência, o que nós
vamos ter? Nós vamos ter um regime geral e um regime diferenciado, para determinadas localidades.
Então, em vez de se criar uma nova lei de licitação geral, optou-se pela absurda concepção de que,
ao mesmo tempo, tenhamos uma legislação geral, que
é a Lei nº 8.666, e, agora, o PLV nº 17. Isso é absurdamente inconstitucional, vai favorecer fraudes – que
nós vamos detalhar mais oportunamente.
Mas imaginem os senhores o seguinte: “até 350
km”, em um raio de distância da sede dos jogos. Vamos
pegar Brasília; então toda e qualquer obra de Goiânia,
dos aeroportos e etc., que, eventualmente, quem for
tocar reputar como essencial para a confecção desses jogos, o que vai acontecer? Pode essa autoridade
determinar que a obra se faça por esse regime diferenciado, e, na mesma localidade, pode entender que
não é essencial determinar que se faça pelo regime
geral. Então, haverá uma confusão que a Constituição
Federal não agasalha.
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Por outro lado, Sr. Presidente, também a Constituição Federal, no art. 37 inciso XXI, vem deixar bem
claro o seguinte:
XXI – ressalvados os casos especiﬁcados
na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
Sobre isso, Sr. Presidente, é tão grave essa questão que o Ministério Público Federal disse que isso fere
os princípios constitucionais da isonomia e da moralidade e esses princípios insertos no art. 37, inciso XXI,
que acabo de ler. Por quê?
...porque a cláusula é intoleravelmente
aberta e, a rigor, indica que está sendo conferido ao Poder Executivo o poder de deﬁnir
ou escolher, com base em critério de elevado
subjetivismo, o regime jurídico da licitação
pública. Esse poder de regência normativa é
exclusivo do legislador e não pode ser transferido ou delegado ao Poder Executivo da forma
que está no projeto.
É mais uma maneira, inclusive, de jogarmos tudo
na mão do Poder Executivo.
De sorte que, Sr. Presidente, tendo muito mais
o que falar, mas ﬁcando apenas nesses dois tópicos,
votaremos contrários a esta medida provisória, porque ela é absurdamente inconstitucional. Ela tem novamente um guarda-chuva de proposições; ela trata
de seis temas diferentes, em que grande parte, e não
tem nenhuma urgência.
Daí por que o nosso voto será contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
- AP) – Com a palavra o Senador Ataídes Oliveira.
(Pausa.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB - GO) – Sr.
Presidente, eu quero me inscrever.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Meu Presidente, me perdoe, porque eu estava distraído, lamentavelmente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sabido
por todos nós, brasileiros, desde 2007, que a Copa
de 2014 seria realizada em nosso País. Pergunto-me,
então, por que motivo demorou quatro anos para que
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o Governo Federal entrasse em campo, implementando as iniciativas que lhe cabiam e, da mesma forma,
propiciando aos Estados e aos Municípios facilidades
para encaminhamento das obras sob sua alçada?
Parece-me que trata de uma estratégia política,
em benefício de alguns, e em detrimento da maioria,
que é o povo brasileiro.
Vemos todos os dias, na imprensa, a troca de
farpas entre representantes da Fifa e agentes do Governo brasileiro. A Federação acusa o Brasil de atrasos
expressivos; o Ministro dos Esportes, Orlando Silva, por
sua vez, declara – segundo registro da imprensa – que
a Fifa “não tem moral para puxar a orelha do Brasil”.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, o problema não é se
a Fifa tem ou não moral para reclamar dos atrasos do
Brasil. O fato é que todo mundo sabe, por constantes
levantamentos da imprensa, por investigações do Ipea,
órgão oﬁcial de estudos e pesquisas do Governo, que
os atrasos existem e são graves. E são raríssimas as
obras que escapam a essa regra, sendo uma delas o
Mineirão, cujo cronograma – iniciado sob o comando
do Senador Aécio Neves, quando ainda Governador do
Estado de Minas Gerais – está rigorosamente em dia.
Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio de
Janeiro, por sua vez, foram oﬁcializados no ano de 2009;
faz dois anos, portanto. Pergunto, então: como estão os
preparativos da cidade para receber esse importante
evento? Atrasados, como os da Copa?
De todo modo, é de suma importância evitar-se a
repetição das graves suspeitas que cercaram, à época,
as contratações relativas aos Jogos Panamericanos,
quando os atrasos, ao que parece, serviram de cortina de fumaça para acobertar contratações ainda hoje
eivadas de suspeição.
Enﬁm, depois de anos de inação, quer agora o
Governo estabelecer um rito sumário para as licitações
da Copa e das Olimpíadas – cheio de imperfeições, de
precariedades e de insegurança —, sendo ele o único
e exclusivo responsável pelos atrasos.
Ora, isso não é verdadeira urgência; é simples
desídia!
Sr. Presidente, até admito que o assunto trazido
pela MP nº 527, de 2011, seja relevante, pelo total apoio
que todos os brasileiros dão à realização desses dois
importantes eventos – a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos – em nosso País. Mas a caracterização da
urgência é uma mera artiﬁcialidade, criada pela inação governamental. Mais que isso, é um artiﬁcialismo
absolutamente inconstitucional, uma vez que não foi
o Executivo, mas a Câmara dos Deputados quem introduziu o assunto no mundo legislativo. Em que pese
meu apreço por essa instituição, não pode a Câmara

JULHO27411
2011

Quinta-feira 7

substituir o Presidente na iniciativa de propor iniciativas sob o rito de Medida Provisória.
A MP nº 527, de 2011, trata originalmente da
criação...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Apenas um minuto, Sr. Presidente.
A MP nº 527, de 2011, trata originalmente da
criação da Secretaria de Aviação Civil. Utilizá-la para
carregar esse verdadeiro “contrabando legislativo” chamado Regime Diferenciado de Contratações Públicas,
iniciativa do Deputado seu relator, é outro artiﬁcialismo, esse de caráter antijurídico, porque afronta a Lei
Complementar nº 95, de 1998.
Sr. Presidente, eu vou encerrar.
Por isso, meu voto é frontalmente contrário à admissibilidade do pressuposto constitucional de urgência,
no que diz respeito ao PLV nº 17, de 2011.
Muito obrigado pela atenção, meu Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Wilson Santiago.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Presidente, em relação aos aspectos de relevância
e urgência provenientes da Medida Provisória nº 527,
que agora é o projeto de lei de conversão, há de se
destacar aqui que é verdade que a relevância e a urgência existem. A esses pressupostos nós poderemos,
inclusive, votar favoravelmente.
Entretanto, o problema não é a relevância e a
urgência. O problema é que essa relevância e essa
urgência foram construídas, foram fabricadas, foram
trazidas para essa situação. O Brasil foi deﬁnido como
sede da Copa do Mundo há bastante tempo e como
sede das Olimpíadas há bastante tempo. Haveria possibilidade concreta de o Brasil ter iniciado o conjunto
das obras, tanto para a Copa do Mundo quanto para
a Olimpíada de 2016, seguindo todos os trâmites da
Lei nº 8.666, de 1993.
Vejamos: a Lei nº 8.666, de 1993, ﬂagrantemente
desrespeitada nesse projeto de lei de conversão, ﬂagrantemente alterada sob a argumentação da necessidade de urgência e de celeridade, foi uma conquista
da administração pública brasileira. A administração
pública brasileira é baseada num conjunto de princípios preceituados no art. 37 da Constituição. Diz o art.
37 do nosso texto constitucional que a administração
seguirá os princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eﬁciência.
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Moralidade. No conjunto da administração pública, o princípio da moralidade é levado a cabo, no que
tange às regras da licitação pública, através da Lei nº
8.666. Dentro da Lei nº 8.666, cabem todos os princípios
de moralidade; dentro dela, o princípio dos processos
licitatórios cabe. Fora dela, não existe possibilidade e
adequação para qualquer ﬂexibilização baseada em
urgência e necessidade.
Ainda bem – oxalá! – que, no debate na Câmara
dos Deputados, foi retirado o absurdo art. 6º do Regime Diferenciado de Contratações, que, entre outros
aspectos, impunha que poderia a FIFA – Federação
Internacional de Futebol – realizar alterações em obras
e valores de licitações a seu bel-prazer. Além do mais,
se tivesse prevalecido no texto da Câmara, mantido
isso e vindo para o Senado, seria uma ﬂagrante submissão dos interesses da legislação brasileira aos
interesses de um organismo internacional, uma ﬂagrante desestabilização de um princípio elementar da
Constituição de um Estado de Direito como o nosso,
que é a soberania.
Sr. Presidente, não vou deixar de tratar aqui os
aspectos relacionados ao mérito da medida provisória,
porque nós ainda o faremos e faço questão de debater
o mérito da medida provisória.
No mais, em que pese o fato de a relevância e a
urgência existirem, por outro lado, esta medida mantém
a falta de critérios de uma norma legislativa que é preceituada pela Lei Complementar nº 95. Lembremo-nos
que medida provisória é lei, é uma espécie legislativa
preceituada no art. 59 da Constituição, e, como lei, deveria seguir o rito da pertinência temática. Mais uma
vez, vemos uma medida provisória, incorporando um
conjunto de contrabandos e de outras medidas vindo
da Câmara dos Deputados, sem cumprir o pressuposto
básico que uma lei deve ter de pertinência temática.
Acho que até vale o voto de relevância e urgência.
Acho que até vale o voto favorável aos pressupostos.
O que não vale é a compreensão de que esses pressupostos, essa relevância, essa urgência foi fabricada,
foi imposta, foi criada em virtude – não sei se proposital
ou não – da ausência de celeridade do Governo para
cuidar do cronograma das obras da Copa e do cronograma que deve cumprir em relação às Olimpíadas.
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, Srªs e Srs. Senadores, estamos apreciando,
na minha opinião, uma matéria sobre a qual devemos
nos debruçar com toda responsabilidade, porque é a
MP que, originalmente, com 17 artigos, criava a Secretaria de Aviação Civil, uma atitude que deveria ter
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ocorrido há mais ou menos três anos. Senador Pimentel, quem é que, como nós, não sofre engarrafamentos
na sua Fortaleza, na minha Natal – não digo nem em
São Paulo, digo na sua Fortaleza e na minha Natal
–, engarrafamentos nas ruas e nos aeroportos? Vá
pegar um avião em feriado longo! Vá pegar um avião
em período de carnaval! Vá pegar um avião perto do
Natal! Vá, de sua casa ao centro ou do centro para a
sua casa, na hora do rush!
O que, hoje, temos em nosso País são gargalos
no campo dos transportes, da mobilidade.
A Secretaria de Aviação Civil foi criada por uma
medida provisória com atraso, para tentar dar solução
a um desses problemas, que é o desafogamento do
tráfego aéreo. Por um disciplinamento mais lógico, por
uma racional elaboração de plano de recuperação de
nossos aeródromos, aeroportos, e por um ato falho,
numa medida provisória que propôs a criação, em 17
artigos, da Secretaria de Aviação Civil, incluíram 47
artigos para criar uma coisa que se instituiu chamar
de RDC. Com atraso, espera-se, por meio de uma situação excepcional, criar facilidades para que obras
sejam feitas rapidamente.
O que o Governo deveria ter começado a fazer
há três anos está querendo agora, por meio da criação
de uma situação excepcional de tratamento de concorrências de realização de obras, agilizar.
Ninguém imagine, quem esteja nos ouvindo, que
a aprovação ou não desta medida provisória vai atrasar ou não a Copa do Mundo, ou vai viabilizar ou inviabilizar a Copa do Mundo. Não. Não tem nada a ver.
A Copa do Mundo, Senador Garibaldi Alves, no
nosso Estado, vai acontecer porque o estádio Arena
das Dunas já está em curso, e, se o estádio estiver
feito, a Copa vem.
Agora, o que compete à União – recuperação de
aeroporto de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio
de Janeiro, São Paulo etc – é que é objeto do que nós
estamos tratando. É o contrabando que entrou numa
medida provisória, que criava uma secretaria de aviação civil que deveria ter sido criada há bastante mais
tempo para que obras estivessem em curso há muito
mais tempo, para que agora, de forma atropelada, se
possa resolver um problema que é, inclusive, apresentado de forma inconstitucional.
O que é que está se discutindo? A viabilidade
da Copa? Não, negativo. Essa medida provisória não
tem nada que ver com a Copa vai existir ou a Copa
não existir. Está-se tratando de uma coisa muito mais
séria, que é, na oportunidade da discussão do mérito – como engenheiro, eu vou dar a minha opinião –,
neste momento, a gente vai discutir sobre se o Congresso Nacional, o Senado da República vai dar a
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sua chancela, o seu aval à legalidade a um fato que é
ﬂagrantemente ilegal.
Como ﬂagrantemente ilegal? Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a União, em matéria de concorrência pública, tem a obrigação de legislar sobre fatos que são
gerais. Fatos particulares não são, pela Constituição,
da responsabilidade da Federação brasileira. A RDC
trata de um fato particular: Copa do Mundo, obras de
mobilidade urbana, aeroportos e vias urbanas. Nada
de estádio.
A União está tratando de uma coisa particular
quando só tem o direito ou tem a obrigação de tratar
do geral. Está tratando de um assunto que diz respeito
à Infraero. A Infraero não é uma companhia de economia mista como a Petrobrás o é, Senador Moka. A
Infraero é uma estatal, regida por aquilo que diz respeito às responsabilidades da União. A Infraero, empresa estatal, é quem vai executar as obras dos aeroportos. E está aqui tratada numa medida provisória
que trata de um caso particular, quando a União tem
a obrigação de tratar ou direito de tratar de assuntos
de interesse nacional.
Só isso justiﬁca o que um Procurador da República está sugerindo ao Procurador-Geral da República;
um Procurador da República está sugerindo ao seu
chefe que argua a inconstitucionalidade dessa MP. Se
ele, que é guardião da lei, que é defensor do interesse
da sociedade, está sugerindo ao seu chefe imediato,
como é que nós, aqui no Congresso, que fazemos as
leis, vamos votar uma lei inconstitucional ou que é
supostamente inconstitucional pelo entendimento daqueles que têm a obrigação de se antecipar, no caso,
o Ministério Público?
Não com o meu voto. Não com o meu voto. Vou-me
resguardar para discutir com mais vagar a questão do
mérito dessa matéria, porque há perigos terríveis para
a qualidade do gasto público. Há brechas abertas para
se praticar corrupção desabrida com o dinheiro do contribuinte brasileiro, pelo que é nossa obrigação zelar.
Por essa razão, desde logo, Senador Inácio Arruda, com relação à constitucionalidade, por uma razão
basilar, ﬂagrante, de a União estar tratando de um assunto particular, não geral, vou manifestar-me contra
a constitucionalidade dessa matéria.
Ela é urgente, a Copa? É. Relevante? É. Mas é
inconstitucional.
Em sendo assim, meu voto é contra.
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, Srªs e Srs. Senadores, os que nos ouvem
aqui da galeria, da TV Senado, da Rádio Senado, ouvi
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atentamente às várias manifestações dos Senadores
que se opõem à Medida Provisória nº 527.
Não tenho nenhuma dúvida que, do ponto de
vista jurídico – e aqui foi muito bem colocado pelos
Senadores Randolfe Rodrigues e Demóstenes Torres
–, que esta é mais uma medida provisória que aponta
para a instabilidade jurídica neste País.
O Governo coloca, num único debate, que acontece numa única tarde neste Senado Federal, em xeque
várias leis brasileiras que foram construídas ao longo
dos anos, sobretudo no que diz respeito à transparência
no uso do dinheiro público, tratado pela Lei nº 8.666,
de 1993, sobre as licitações.
O Governo coloca em xeque todo o arcabouço
jurídico que dá sustentabilidade à transparência, que,
mesmo com a lei, já é burlada, imaginem com a ﬂexibilização, com a queda da legislação.
Aqui foi bem dito que não faltou tempo para o
Governo se estruturar, apresentar um plano para responder às necessidades das Olimpíadas e da Copa
do Mundo.
O Senador Randolfe expôs de forma clara, transparente, como o Governo vem construindo essas mudanças na legislação para atender aos interesses dos
empresários dos setores que têm vinculação com o
Governo Federal. Senador Randolfe, das duas uma:
ou o Governo assume que fabricou a construção dessa medida quando negligenciou, no período que vai
de 2007, quando foi decidido que o Brasil sediaria a
Copa do Mundo, e das Olimpíadas, em 2009, ou assume que é incompetente para sediar eventos internacionais com a relevância que tem historicamente no
mundo esses dois eventos. Ou fabricou para favorecer
interesses fraudulentos, com a falta de transparência,
ou é incompetente, repito.
Quero aqui lembrar também que, na prática, por
meio desse tipo de contratação, o Governo propõe que
uma única empresa ou consórcio vai ﬁcar responsável pela entrega das instalações prontas com todos
os equipamentos, sendo dispensadas as licitações,
inclusive por fase.
Cada serviço, pela Lei nº 8.666, tem que ser antecedido de uma licitação. Entregar o projeto base para
uma única empresa ou consórcio signiﬁca determinar
antecipadamente o preço.
A Lei de Licitações prevê que nós temos de trabalhar, primeiro, com a qualidade dos serviços e, segundo,
com o menor preço. Isso não está assegurado; muito
pelo contrário, fragiliza toda e qualquer negociação.
Eu queria aqui deixar claro, como já foi deixada
pelo meu companheiro de bancada Randolfe, que, se
depender do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL,
não vamos ser coniventes, não vamos votar para faci-
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litar ainda mais essa rede de corrupção existente no
País que tem fragilizado sobremaneira a qualidade de
vida do povo brasileiro, que tem deixado à mercê dos
interesses dos grandes empresários, dos banqueiros,
dos latifundiários, da elite deste País, o controle econômico e político.
Não vamos admitir. Vamos aqui repudiar essa
atitude. Vamos aqui nos colocar contrariamente a toda
e qualquer manobra política, manobra política, para facilitar os interesses dos apoiadores do Governo Dilma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos analisando
nesta sessão deliberativa a Medida Provisória nº 527,
de 2011, que, resumidamente, institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – uma espécie de
regime especial de licitações voltada exclusivamente
para as obras da Copa de 2014 e das Olimpíadas de
2016 –, e cria a Secretaria de Aviação Civil.
Aprovada na Câmara dos Deputados no dia 28
de junho, a matéria veio a esta Casa e tem como Relator o Senador Inácio Arruda, a quem cumprimento
pela difícil missão. Seu prazo constitucional de vigência
encerra-se no próximo dia 15 de julho, o que confere
a esta Casa, mais uma vez, prazo exíguo para sua
análise e discussão.
Editada originalmente com 18 artigos, a MP foi
modiﬁcada na Câmara dos Deputados, passando a incorporar outros 52 artigos, formatando um projeto de
lei de conversão com um total de 70 artigos.
Felizmente, a Comissão de Infraestrutura desta
Casa, antecipando-se a essa realidade, realizou audiência publica na semana passada para discutir o ponto
mais polêmico da matéria: o RDC.
Contamos com a presença do Ministro do Esporte, Orlando Silva, e de representante do Tribunal de
Contas da União, Marcelo Eira, atualmente Secretário
Adjunto de Planejamento e Procedimento. Suas colocações certamente contribuirão para o debate desta
sessão deliberativa.
Ao discutirmos a matéria, a Constituição e o
Regimento Comum nos impõem a análise em duas
etapas: primeiramente, deve-se deliberar acerca do
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e, posteriormente, uma vez admitida a Medida Provisória, deve-se apreciar seu mérito.
Neste primeiro momento, em que esta Casa discute a constitucionalidade da matéria, é preciso chamar
a atenção para o não atendimento dos pressupostos
de relevância e urgência, que são aspectos formais
exigidos pela Constituição para a edição de medidas
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provisórias, sem desprezarmos, ainda, sua inconstitucionalidade de fundo.
Por diversas ocasiões, subimos a esta tribuna
para protestar contra o desrespeito reiterado do Poder
Executivo na edição das MPs e a leniência do Congresso Nacional nessa questão. A continuar desta forma,
a cada medida provisória editada, teremos uma Adin
ajuizada no Supremo Tribunal Federal.
Se chegarmos a esse ponto, estaremos diante
de um quadro nada republicano, em que o Poder Legislativo, incapaz de fazer cumprir a Constituição, dará
provas de que não consegue resolver seus próprios
problemas, socorrendo-se, sempre, do Poder Judiciário.
E esta Medida Provisória, que estamos discutindo
agora, reforça essa nossa preocupação: trata-se, sem
sombra de dúvida, de uma matéria inconstitucional.
Em primeiro lugar, no tocante à criação de mais
um órgão e cargos públicos na estrutura da Administração Pública Federal. Em que medida a criação dessa Secretaria de Aviação Civil mostra-se uma matéria
relevante e urgente?
Urgência não pode ser confundida com necessária: é muito mais do que isso. O legislador, ao impor
esses requisitos constitucionais, pautou-se nas situações emergenciais, imprevisíveis, excepcionais e de
interesse da Nação, não do Governo. Esse é o quadro
de urgência constitucional.
Ao assim agir, não se está obedecendo à Constituição Federal, que, uma vez mais, é desrespeitada
e desprezada, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo.
O mesmo se aplica ao dito Regime Diferenciado
de Contratações Públicas:...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Já
concluo, Sr. Presidente.
...a matéria foi incorporada pela Câmara dos Deputados após quatro tentativas mal sucedidas do Governo Federal de aprová-la em outros projetos.
Além de desrespeitar o núcleo temático da medida provisória original, no chamado “efeito contrabando”, o RDC também fere, gravemente, a Constituição.
Com relação ao primeiro ponto, estudo da Consultoria Legislativa desta Casa chama atenção para o que
determina a Lei Complementar nº 95, de 1998: as leis
devem tratar de um único assunto e não conterão matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por
aﬁnidade, pertinência ou conexão, à exceção de códigos,
que poderão, estes, sim, dispor sobre assuntos variados.
No que diz respeito à inconstitucionalidade material do RDC,...
(Interrupção do som.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Só
para concluir, Sr. Presidente.
...especialistas ouvidos pela imprensa nacional
são da opinião de que o RDC contém vícios incontornáveis.
Por essa razão, Sr. Presidente, somos pela rejeição dessa matéria, por considerá-la inconstitucional.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Consulto o Senador Wilson Santiago se deseja
ainda usar da palavra para discutir a matéria.
Já foi chamado e não estava presente.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Fora do microfone.) – Depois do próximo, pode ser?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª quer no mérito? (Pausa.)
Vamos, então, começar a votação.
Em votação.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores e Senadoras.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e a adequação ﬁnanceira da matéria.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Peço aos Senadores que votaram contra que
declinem o seu nome para constar da Ata...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Veriﬁcação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, veriﬁcação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Veriﬁcação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há pedido de veriﬁcação e apoiamento regimental.
Vamos proceder à veriﬁcação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo aos Senadores do PMDB que estão em outras dependências
da Casa para que venham ao plenário.
Vamos ter, pelo menos, duas votações nominais,
e a presença de todos é muito importante.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”, favorável à medida provisória que implanta
o RDC, e gostaria de convidar a todas as Srªs e Srs.
Senadores que estão em seus gabinetes para virem
ao plenário votar essa e outras matérias que terão votação nominal, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Convido os Srs. Senadores e Senadoras que
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se encontram fora do plenário que venham. Estamos
em processo de votação nominal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, o Democratas vota “não”. Vota “não” à
constitucionalidade dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e Senadoras que se
encontram em seus gabinetes e noutras dependências
da Casa que compareçam ao plenário para o processo de votação nominal da Medida Provisória nº 527.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica aos Srs. Senadores e
Senadoras e a todos os Parlamentares que está convocada uma sessão conjunta do Congresso Nacional,
a realizar-se no dia 7 de julho do corrente, quinta-feira,
às 12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à apreciação de projetos de lei do Congresso
Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ORDEM DO DIA (continuação)
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 527, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e a legislação da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de
Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado,
cargos em comissão e cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários;
altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro
de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972,
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de
2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Uma vez mais, a Mesa comunica às Srªs e aos
Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa ou em seus gabinetes que compa-
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reçam ao plenário, porque estamos em um processo
nominal de votação.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, os proponentes da veriﬁcação já podem votar,
porque já atingimos o quórum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pelo contrário, como tratamos de obstrução,
se eles não votarem, a veriﬁcação cai, de acordo com
o Regimento.
Se todos os Senadores já votaram, vou proceder
à apuração.
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Ministro Cassol, Senadora Marinor Brito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Um instantinho, estou votando, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eunício, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração. Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 15.
Houve 02 abstenções.
Total 57 votos.
Os pressupostos foram aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos à discussão da matéria.
Tem a palavra para discutir a matéria o Senador
Alvaro Dias, primeiro orador inscrito.
Temos 14 oradores inscritos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, o episódio que culmina
com a demissão do Ministro Alfredo Nascimento, dos
Transportes, é oportuno para a análise dessa medida
provisória.
O que levou o Ministro à renúncia foram denúncias
de superfaturamento de obras no âmbito do Ministério
dos Transportes.
E as licitações foram realizadas sob a égide de
uma legislação que é considerada, por muitos, rigorosa. Com uma legislação rigorosa, o superfaturamento
ocorre. O Tribunal de Contas da União denuncia sobrepreço, denuncia superfaturamento, e nós vamos
assistindo, de forma interminável, ao Brasil como o
País do superfaturamento.
Hoje caiu um Ministro. E eu pergunto: algum órgão
de controle e ﬁscalização do Governo foi responsável
pela queda do Ministro? Não. Nenhum órgão de ﬁscalização e controle do Governo denunciou falcatruas
no âmbito do Ministério dos Transportes. A imprensa
foi responsável pelas denúncias. Mais uma vez, nós
temos que aceitar essa realidade. O jornalismo de investigação, no Brasil, tem cumprido um papel exuberante no combate à corrupção e à impunidade e tem
permitido que fatos estarrecedores sejam revelados,
oferecendo oportunidade às instituições, às autoridades, para que providências sejam adotadas, a ﬁm de
que possamos mudar de rumo, sobretudo destruindo
um modelo de promiscuidade que se instalou no País
há oito anos e meio.
Fica provado, mais uma vez, que os órgãos de
ﬁscalização e controle do Governo se dedicam muito
mais a blindar, a acobertar, a permitir que a sujeira ﬁque
debaixo do tapete do que propriamente à tarefa de ﬁscalizar e denunciar quando irregularidades acontecem.
Faço referência a essa realidade, Sr. Presidente,
porque estamos prestes a consumar mais um crime
contra a instituição pública brasileira, que tem de ser
preservada.
Esta medida provisória já foi criticada pelo Procurador-Geral da República, por Ministro do Supremo
Tribunal Federal, por instituições ou pela instituição,
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pelo Instituto de Auditoria de Obras Públicas no País.
Essa medida provisória foi criticada até mesmo por
empreiteiros de obras públicas. A medida provisória,
além da ﬂagrante inconstitucionalidade, abre portas e
janelas para a corrupção desenfreada.
Vou rapidamente apresentar alguns dos pontos
porque, nos últimos dias, ﬁcamos focados muito mais
na questão do sigilo dos orçamentos, como se esse
fosse o único equívoco desta proposta, como se fosse a
única esperteza desta malandragem. Há muito mais de
esperteza e de malandragem nesta medida provisória.
Por exemplo, não há um projeto completo de engenharia. Com isso, a obra causará prejuízos à Administração ou será interrompida, atrasada, por ter seus
custos subestimados. O anteprojeto de engenharia tem
um conteúdo extremamente vago e genérico, em vez de
pressupor a exata conﬁguração da obra e do serviço. A
insuﬁciência desse anteprojeto de engenharia impedirá
um julgamento objetivo da licitação. É tão insuﬁciente,
que já se prevê a possibilidade de termos aditivos, e
aí está a malandragem, como se fez recentemente em
uma obra administrada pelo Ministério dos Transportes
no Paraná. Duas licitações foram realizadas: a primeira licitação para uma obra de pavimentação de 17km,
R$140 milhões; logo a seguir, mais uma licitação, elevando os custos da obra para R$240 milhões e, depois,
aditivos que elevaram os custos da obra para mais de
R$300 milhões. Esta modalidade de tratamento com
a obra pública impede a população de saber o preço
ﬁnal da obra em execução.
A outra questão: maior retorno econômico como
critério de julgamento. Cria-se um novo tipo contratual
denominado contrato de eﬁciência. Não há delimitação
legal sobre o campo de abrangência desse tipo de contratação: valor estimado, prazo de vigência, formas de
alteração etc. Da forma como está previsto, qualquer
espécie de serviço poderá ser objeto desse tipo contratual. Qual é a conclusão? Conﬂita com o princípio da
impessoalidade e a objetividade nas licitações públicas.
São tantos os equívocos, Srs. Senadores, que o
tempo se torna insuﬁciente para narrá-los aqui, mas
eu vou aproveitar o que resta de tempo para valer-me
do episódio de hoje. Há modelos que precisam ser
condenados, há modelos que precisam ser destruídos.
Esse modelo de licitação para a execução de
obra pública é a consagração da imoralidade na Administração Pública brasileira.
Agora o que se discute é quem será o substituto do Ministro renunciante. E qual é o critério? Qual é
o modelo adotado? É o modelo promíscuo do loteamento. Mais uma vez, fala-se que o partido não abre
mão de indicar o Ministro. Aí o Ministro indicado deve
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satisfações à Presidência da República ou ao partido
que o indicou.
E o partido que indica? Indica o mais competente
ou o mais adequado para os seus interesses, muitas
vezes escusos, como se tem comprovado?
Esse modelo de loteamento da Administração
Pública puxa para baixo a qualidade da gestão e facilita a corrupção. A Presidente da República, aceitando esse modelo, torna-se cúmplice dele. Tornando-se
cúmplice dele, é responsável por todas as falcatruas
eventualmente ocorridas como consequência dele.
O mensalão é o principal retrato da promiscuidade desse modelo. O loteamento do Governo é que deu
origem ao mensalão. E o mensalão não acabou. Há
um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal,
mas o mensalão está vivo. Ele não foi sepultado, porque ele é o símbolo de uma prática espúria de governo
que não tem respeito à bandeira da ética.
Sr. Presidente, os outros dispositivos que contaminam esta proposta e que transformam esta medida
provisória numa excrescência a favor da imoralidade
pública...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) - Sr. Presidente, eu deixo de expor essas questões, exatamente
porque o meu tempo acabou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de registrar o meu voto “sim” na votação que aconteceu anteriormente.
Muito obrigada.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB - SC) Quero registrar meu voto “sim” na votação anterior,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará, Senador Luiz Henrique.
Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta é uma me-
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dida provisória que não deveria existir, embora o tema
seja palpitante, embora o tema seja um dos melhores
para discussão no Senado e no Congresso Nacional.
Há muito tempo, as entidades ligadas à moralidade pública, à ﬁscalização, à transparência vêm pedindo ao
Congresso Nacional que revitalize a Lei de Licitações.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Permito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu vou prorrogar a sessão por mais sessenta
minutos para concluirmos a votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Agradeço a V. Exª. Muito obrigado.
Então, é um tema que o Congresso Nacional
deveria estar discutindo. Mas o que acontece? Vem
o atropelo. A Lei de Licitação traz um inconveniente
grave. Por quê?
Segundo o Ministério Público e o Tribunal de
Contas, nas discussões que temos tido ao longo dos
anos, toda licitação deveria ser feita em cima de um
projeto executivo já detalhado, para evitar justamente
as fraudes. No projeto executivo, o material é detalhado e quantiﬁcado e a Administração Pública diz exatamente que tipo de obra quer.
E mais: os objetos dos aditivos contratuais. Esses aditivos são obsoletos, porque são oriundos da Lei
8.666, que foi feita em época de inﬂação elevadíssima.
Então, era preciso fazer os aditivos, era preciso fazer
uma recomposição em decorrência do preço defasado.
Hoje, tudo isso perdeu o objeto. Não há qualquer necessidade de que esses aditivos continuem existindo.
Mas muito bem. Eu digo, Senador Benedito de
Lira, que perdemos essa oportunidade por um motivo muito simples. O Governo manda um projeto para
reestruturar determinado ministério ou determinada
secretaria e a Câmara enﬁa esse peru sem asa – que
pode ter até asa, mas não voa mesmo – com o objetivo
único de fazer com que se tenha um regime especial
dentro do regime jurídico geral. Isso cria um problema terrível. Por quê? Primeiro, o art. 5º deste projeto
deixa claro que o objeto da licitação deve ser deﬁnido
de forma clara e precisa no instrumento convocatório - está aqui o art. 5º dizendo isso. Já o art. 9º vem
dizendo que quem vai apresentar esse objeto da licitação, o projeto básico, será aquele próprio. Ora, veja
só! Objeto não tem que ser claro!? Isso não tem que
ser, efetivamente, preciso?
Veja o que disse o Tribunal de Contas no Processo 006031/1994-3, em que anulou a licitação: “Vamos elaborar um novo edital para aquisição de rede
de computadores, pela ausência de projeto básico,
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renovando-se todo o certame licitatório”. Agora, vem
a medida provisória dizendo justamente o contrário,
ou seja, vai-se jogar no lixo tudo o que o Tribunal de
Contas vem decidindo. Em outro processo, o Tribunal
de Contas decidiu da mesma forma, em voto do Ministro Carlos Átila – veja o quanto é antiga esta decisão,
que vem sendo levada ao longo dos anos -, determinando ao órgão envolvido que promovesse a anulação
de concorrência ante a inexistência do projeto básico.
Segundo, o art. 6º aqui diz que o orçamento será absolutamente sigiloso. Então, o art. 6º prevê que o orçamento com estimativa do valor da contratação seja fornecido
apenas imediatamente após o encerramento da licitação.
O §3º ainda dispõe sobre o caráter sigiloso das informações acerca do orçamento prévio, que somente serão
disponibilizadas aos órgãos de controle interno e externo.
A esse respeito, é bom que se diga que vários
órgãos, como o Instituto Ethos, a Amarribo Brasil, A
Voz do Cidadão, o Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Confea), o Sindicato dos
Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de
Contas da União (Sindilegis), a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público de Contas, todos se
manifestaram contrariamente à proposta de contratação integrada e de sigilo das propostas de orçamento.
Vale lembrar o que disse o Procurador-Geral
da República, Sr. Roberto Gurgel. Dizia ele que o objetivo do Governo com o RDC é escandalosamente
absurdo. Então, o Procurador-Geral já avisou que vai
ingressar no Supremo Tribunal Federal e, ainda assim,
nós queremos aprovar essa medida, que é totalmente
inconstitucional!
Diz o Ministério Público: “Ao não permitir a divulgação dos orçamentos prévios, a medida impede
uma atuação preventiva da sociedade que contribua
para evitar a prática de corrupção nos procedimentos
licitatórios”.
E o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? A
praga da corrupção. E nós estamos aprovando um
projeto que vai ampliar justamente isso. Nós estamos
aqui até perdendo um brilhante Senador do Estado do
Amazonas por prática de corrupção – não em relação
a ele. O titular, todos sabem, perde o cargo acusado
de modo geral de corrupção e nós vamos perder um
colega brilhante, limpo.
Então, nós não podemos aprovar uma lei dessa
qualidade.
O Ministro – vejam bem – do Supremo Tribunal
Federal Marco Aurélio Mello falou à rádio Jovem Pan
e disse: “Inclusive, quanto ao sigilo na execução do orçamento das obras da Copa do Mundo 2014 no Brasil,
caso os Deputados e Senadores aprovem algo conﬂitante com a Constituição Federal, a decisão certamente
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irá ao Supremo”. Então, já tem Ministro do Supremo
falando a respeito, embora em tese, dizendo que isso
é absurdamente inconstitucional.
A contratação integrada é uma vergonha, pois
substitui o projeto básico por um anteprojeto de engenharia, e o Poder Público realizará um certame sem
sequer dispor de um projeto básico.
Alerta-nos a grande e brilhante Senadora Lúcia
Vânia principalmente sobre o art. 10 desse PLV. O que
diz o art. 10 do PLV? O art. 10 é uma excrescência,
um prêmio para todos aqueles que atuarem de forma
sórdida. Olhem o que diz o art. 10:
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao
desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazo de entrega deﬁnidos no instrumento convocatório e no contrato.
Isso aqui é simplesmente a farra dos empreiteiros!
O que é que pode fazer aqui um órgão da Administração
Pública, combinado com o empreiteiro? Todo mundo
sabe que a obra X será concluída no prazo máximo de
dezoito meses, mas o empreiteiro e o administrador,
em conluio, estabelecem um prazo de vinte e quatro
meses, sabendo que ele vai entregar antes. E o administrador pode premiar, pode pagar mais, porque ele
entregou a obra antes do prazo determinado.
E os critérios, Sr. Presidente, são totalmente
subjetivos.
O que é o tal desempenho da contratada? Quais
são essas metas? O que é, na realidade, o padrão de
qualidade?
Senador Armando Monteiro, V. Exª é um homem
experiente nessa área. Isso aqui abre, escancara as
portas para o conluio em qualquer espécie de licitação.
Então, o meu tempo acaba, mas eu queria dizer
aos colegas: é algo fraudado, é algo viciado, já contestado de antemão pelo Ministério Público, pelo Tribunal
de Contas. O Procurador-Geral da República já alertou
que vai ao Supremo; o Ministro do Supremo já disse
que, se chegar lá e afrontar a Constituição, se tiver
caráter sigiloso, se tiver conluio, vai cair, e nós, ainda
assim, vamos votar para agradar o Poder Executivo.
Ora, tenha paciência! Chegou o momento de o
Congresso deixar de votar qualquer medida somente
para agradar a Presidente da República, somente para
agradar o Poder Executivo. O Congresso é um Poder
independente. O Senado tem o poder de derrubar essa
medida provisória, e, se essa medida provisória cair,
existe uma lei própria. É só obedecer aos regramentos! Existem as dispensas de licitação, se for o caso,
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por emergência, por urgência, por necessidade. Tudo
isso pode e deve ser feito.
De sorte, Sr. Presidente, que eu apelo aos nossos
colegas, não só à oposição, para que derrubemos esta
medida provisória, este projeto de lei de conversão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA(Bloco/PSDB
– SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente, não consigo entender como a maioria governista no Senado se prepara
para votar tão alegremente, tamanha aberração, uma
autêntica lei celerada.
A Senadora Lúcia Vânia lembrou muito bem que
o Governo tentou quatro vezes e, nas quatros vezes,
a sua tentativa se frustrou em enﬁar a goela abaixo
da Câmara dos Deputados esse monstrengo. E não
conseguiu.
Finalmente, graças a uma manobra regimental,
daquelas a que estamos acostumados a assistir, mediante o casamento de várias proposições, chega aqui
a esta Casa a medida provisória que institui, entre outras coisas, esse regime especial de contratação para
as obras da Copa.
A Câmara resistiu, foram meses e meses, e o
Senado se prepara, por sua maioria governista, a votar essa matéria.
Primeira constatação: não precisava ser assim.
Não precisava a Presidente Dilma, que demonstrou,
nesse episódio do Ministério dos Transportes, energia,
ﬁrmeza, determinação. Não precisava orientar a sua
base para aprovar essa lei, que se constituirá, inevitavelmente, em uma fonte de dores de cabeça imensas
para a Presidente e para o Governo. Não precisava a
Presidenta Dilma se meter em uma autêntica camisa de
onze varas, numa entaladela desse tamanho, porque,
como dois e dois são quatro, é certo que isso vai dar
problema, e problema grande, a começar pelo sigilo
que cerca tudo, Senador Agripino Maia, não apenas
o orçamento, e isso já foi mencionado pelos companheiros da oposição. Mas o sigilo chega a um ponto
em que, no art. 5º, a preocupação com o sigilo, disse o seguinte: que “será dada ampla publicidade aos
procedimentos licitatórios disciplinados por essa lei,
ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado”, isto em total descumprimento ao que dispõe
nossa Constituição.
O que um estádio de futebol tem haver com a segurança da sociedade e do Estado? No entanto, pode
ser um pretexto para esconder ainda mais os dados
em que se baseiam os pressupostos de uma contra-
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tação correta. E isso mediante uma decisão do Poder
Executivo ou da autoridade olímpica que se destina a
dirigir a Copa do Mundo.
Essa lei, se aprovada, vai criar complicação. Complicação para o Erário, porque é evidente, meu nobre
amigo, Senador Inácio Arruda, se uma empresa, uma
empreiteira ganha uma obra em um processo de licitação regida por essa lei, ela já sabe qual vai ser o preço
ﬁnal. É o preço estabelecido, é o preço pela qual ela
obteve o contrato. Obtido o preço, ela fará uma conta
de trás para diante. Ela vai economizar no material,
escolhendo provavelmente material de segunda linha,
mais barato; vai economizar no método construtivo; vai
economizar nos pré-testes de resistência. Enﬁm, ela
fará de tudo para reduzir o seu custo e maximizar o
seu lucro, uma vez que o preço já está deﬁnido.
Fazer a obra, contratar uma obra, fazer uma licitação sem o projeto básico – o ideal seria o projeto
executivo –, com o suporte apenas dos critérios, esses sim vagos e indeﬁnidos e que dão margem a tanta subjetividade, que são aqueles que devem conter
o anteprojeto de engenharia, além de impossibilitar
uma comparação objetiva dos custos, cria diﬁculdades
enormes à ﬁscalização.
Isso vai levar, inevitavelmente, ao aumento dos
preços; vai levar aos célebres aditivos. Mais ainda, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a ideia de que o segredo
do orçamento, que deve ser compartilhado apenas
com os órgãos de controle, ou seja, com os Tribunais
de Contas dos Estados, da União e dos Municípios,
evitaria o conluio é, evidentemente, dar prova de uma
enorme ingenuidade.
O que vai acontecer é a indústria dos vazamentos,
vazamentos altamente remunerados. Pois imaginem
V. Exªs por quantas mãos passará um processo até
o início da licitação? Quantas são as oportunidades
de vazamento de informações privilegiadas para os
amigos do poder?
Ao contrário do regime da Lei nº 8.666, esse sistema, sim, facilita os conluios. A exiguidade dos prazos
para que uma empresa apresente uma proposta de 30
dias apenas em obras de grande valor e complexidade, evidentemente, dá condições favorecidas àqueles
que estão a par dos segredos, que certamente serão
os amigos do governo e do poder.
Mais ainda. Haverá uma enorme competição entre os detentores de contratos com o Poder Público,
para incluí-los no regime diferenciado que a lei pretende estabelecer.
Evidentemente, o projeto de lei que vai ser votado
dá uma enorme latitude, um enorme poder discricionário à autoridade olímpica. Diz o projeto de lei que
tudo aquilo que for necessário para a boa realização
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da Copa do Mundo, das Olimpíadas e das Paraolimpíadas poderá ser incluído neste sistema especial. E
mais, este critério é tão elástico que, a rigor, uma obra
absolutamente desnecessária, concebida num delírio de
megalomania, como o trem bala, poderá perfeitamente
receber o carimbo de obra necessária à realização da
Copa do Mundo. Por que não? Não vai ligar Rio e São
Paulo, duas grandes regiões metropolitanas?
Enﬁm, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos diante de um projeto, que, se convertido em lei,
vai escancarar as portas para a corrupção.
Evidentemente, eu não posso pressupor a má-fé dos agentes públicos. Pelo contrário, tenho que
pressupor que as pessoas que se dedicam à administração estejam imbuídas de boa-fé e queiram fazer
o melhor para o País. Embora a prática venha mostrando o contrario.
No entanto, sendo o governo como é, cabe ao
poder político estabelecer regras que criem barreiras,
que criem obstáculo à satisfação da chamada sacra
auri fames, a gula pelo dinheiro.
O que nós estamos fazendo hoje, ao contrário
de estabelecer limites, é escancarar as portas, é escancarar as portas para todo tipo de desmandos que
maculam a administração pública e que ferem o Erário brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, proﬁssionais da
imprensa, demais interessados no assunto, trata-se de
um projeto de conversão resultado de algumas alterações na Câmara dos Deputados que lá chegou com o
número de Medida Provisória 527.
Todos nós sabemos que o modelo de licitação
pública hoje existente no Brasil, Senador José Agripino, está ultrapassado. O que se constata permanentemente, conforme denúncias e também comprovação
de vários projetos e obras realizados no Brasil inteiro,
é muito daquilo que já é de conhecimento público, ou
seja, a necessidade de o Congresso Nacional e do
próprio Governo atualizarem o sistema ou a Lei de
Licitações para que se tenha condições de preservar
o patrimônio, o dinheiro público e também de se realizarem as próprias obras desejadas pela população.
Esse novo projeto, esse novo regime diferenciado
de contratações veio, Senador Renan Calheiros, num
bom momento, em que há necessidade de agilizarem
as obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, obras essas já divulgadas pela imprensa como
impossibilitadas de serem construídas ou concretiza-
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das no atual modelo, no atual sistema de contratações
brasileiro.
Por essa razão é que o próprio Governo encaminhou a medida provisória ao Congresso Nacional,
Senador Alvaro Dias, para de fato, através do Governo
e do próprio Congresso, encontrar fórmulas de viabilizar essas obras, preservando sim o patrimônio público, que é a economia, digo até, dos recursos gastos
com essas obras que todos nós estamos discutindo
no dia de hoje.
Então, o regime diferenciado de contratações
traz, com certeza, a esta Casa um debate que já chamou a atenção de muitos. Alguns dizem que há sigilo
total na obra, o que não há. O sigilo, todos nós sabemos, Senador Armando Monteiro, é até o momento
da contratação.
É elaborado sim um edital com anexo de uma
planilha orçamentária e física e também é anexado a
tudo isso o respectivo projeto a que terão acesso, sim,
os órgãos ﬁscalizadores como o Tribunal de Contas,
como o Ministério Público. Enﬁm, todos os órgãos de
ﬁscalização acompanharão esses projetos, essas planilhas e o próprio edital que é o documento número um
analisado pelo Tribunal de Contas da União.
Com isso é possível, após a divulgação desse
edital, preservar o sigilo para que as empresas tenham
condições de se adaptar ao valor real da obra. Todos
os empresários têm conhecimento do valor do metro
cúbico de concreto, de um metro quadrado de obra,
seja ela que obra for, obra asfáltica, obra estrutural,
enﬁm, qualquer tipo de obra.
Assim há condições para as empresas colocarem os seus respectivos preços nas suas propostas,
o preço real de mercado, o preço real que é executado na obra privada. É nisso que, com certeza, se tem
interesse. Contratos desse tipo já são realizados por
muitas das empresas, inclusive a Petrobras e tantas
empresas nacionais.
Esses contratos terão, sim, publicado posteriormente o seu valor, depois dessa ampla abertura à ﬁscalização dos órgãos de controle. Então, não vejo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nenhum temor por parte
desta Casa e muito menos daqueles que têm criticado
esse novo modelo de contratação, porque, de fato, a
intenção maior é baratear os custos da obra, acelerar
esses projetos para que tenham condições de ser concluídos em tempo razoável e que elas, de fato, atendam aos seus objetivos, que são os prazos, a data da
Copa do Mundo de 2014.
O que ouvi muito aqui, no dia de hoje, foi uma
tentativa, digo até de alguns dos companheiros, de
comprovar ou mostrar à opinião pública que esse sigilo é uma forma de superfaturar obras, é uma forma
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de permitir o desvio do dinheiro público. Não, porque
os órgãos de ﬁscalização terão condições de ﬁscalizar
durante todo o momento de contratação, de acompanhamento, de aprovação dos próprios editais nesses
órgãos e, com isso, todas essas fases antes da própria ﬁscalização.
Permite também, Sr. Presidente, a contratação
de obras integradas. A contratação de obras integradas, Senador Aloysio Nunes, V. Exª que é um homem
mais experiente do que eu sabe, é a permissão de
que, em um projeto só, se contratem todos os serviços
compostos na mesma planilha ﬁnanceira. Isso evita o
aumento de preços. Quando se contratam dez empresas distintas, basta uma não cumprir o contrato para
atrasar toda a execução da obra. O projeto de contratação integrado daquela obra, daquele complexo, enﬁm, daquele benefício irá ajudar muito no que se refere
ao andamento da obra, ao cumprimento dos prazos
e à concretização do objetivo maior, além de também
permitir a inovação tecnológica, já que muitos especialistas na área irão se unir em favor da avaliação de
um projeto só, de um objetivo só, para que se tenham
condições de cumprir esses prazos e realizar esses
grandiosos benefícios em favor da população brasileira.
Sr. Presidente, particularmente, defendo o ...
(Interrupção do som)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Defendo o Projeto de Conversão por entender que
ele não só permite economia ao valor total de uma
obra, como também enseja a agilidade da execução
dessas obras, que é um dos objetivos principais de
que o Brasil precisa hoje, quando se refere à Copa do
Mundo e às Olimpíadas que se aproximam.
Muito obrigado pela atenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é somente a
celeridade de que precisamos para as obras de competições internacionais que aqui serão realizadas dentro
em pouco como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
São eventos que darão o conceito mundial do Brasil
de organização, de procedimentos administrativos
compatíveis com um país moderno, compatíveis com
um país que zela pela eﬁciência com transparência e
honestidade na aplicação dos recursos públicos.
A Lei de Licitações tem sido frequentemente criticada. Tanto isso é verdade que existe uma proposta
em andamento aqui no Congresso Nacional – já passou pela Câmara e agora está no Senado –, relatada
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pelo Senador Eduardo Suplicy, que recebeu inúmeras
emendas, inúmeras sugestões visando o seu aperfeiçoamento. Isto é, sem prejuízo da lisura, da transparência na execução das obras, na elaboração da licitação,
maior rapidez quanto aos projetos do poder público,
seja na área federal, estadual ou municipal.
Entretanto, apesar das reclamações, que são
generalizadas, dos administradores públicos, muitas
obras têm sido postergadas, têm sido prejudicadas
pelo tamanho de recursos que são apresentados na
fase de habilitação, da apresentação de documentos,
como também o conluio, o acerto prévio antes da abertura dos envelopes.
Aí é onde está o fulcro da questão, o fundamental.
Quando uma empresa quer se habilitar à realização de
uma obra, apresenta uma documentação. As demais
fazem a mesma coisa. Quanto mais empresas estiverem participando dessa obra, desse empreendimento,
haverá um prejuízo para os cartéis. Por isso, durante
a fase da habilitação, determinada pela atual Lei das
Licitações, muitas empresas são tiradas logo do rol
daquelas que vão participar efetivamente da segunda
fase. Então, os cartéis agem da seguinte forma: procuram logo eliminar aquelas que, de forma potencial,
poderão participar efetivamente da licitação. A primeira
fase é de habilitação.
Esses recursos frequentemente batem no Poder
Judiciário e a obra se arrasta. A obra, não, o projeto
se arrasta por meses. E uma obra, que deveria ser
iniciada em cinco ou seis meses, se inicia, depois de
todos os recursos resolvidos, por volta de oito meses
a até um ano. Enquanto isso, o tempo vai passando e
o administrador sendo chamado de incompetente, de
preguiçoso, que não tem condições nem de realizar
uma obra. Por quê? Porque os recursos dos cartéis,
na realidade, causaram aquele retardo.
Por isso essa lei que nós estamos votando está
incluindo a chamada inversão de fases, isto é, em vez
de, primeiro, o Poder Público analisar a documentação,
se a empresa está devidamente habilitada para entrar
num certame, o que se faz é julgar o processo licitatório, o preço mais vantajoso e, depois, aí sim, é que o
Poder Público, o Governo vai analisar a documentação
oferecida pela empresa ganhadora. Ora, se a empresa
ganhadora não estiver devidamente habilitada, do ponto de vista formal, legal, logicamente, vai ser afastada
pelo Poder Público. Não há como esconder, porque vai
ser tudo público e notório. Não haverá nenhuma restrição, nenhuma limitação ao conhecimento público da
documentação da empresa. Assume, então, a segunda
colocada, até que a habilitação seja considerada legal
pela administração.
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Outro ponto positivo dessa lei, dessa medida
provisória é a contratação integrada – e aqui outros
Senadores a ela já se referiram. A contratação integrada é a oportunidade que o Poder Público tem de,
querendo, licitar todos os procedimentos a serem executados, desde o projeto básico, projeto executivo até
a realização da própria obra. Isso implica economia
de gastos, economia processual e vai mais uma vez
colocar os cartéis em polvorosa.
De modo que, Sr. Presidente, quanto à contratação integrada – também aqui já foi dito, a Petrobras
faz isso há anos -, não há nenhum impedimento legal. Uma empresa como a Petrobras faz contratos de
milhões: construção de plataformas, empresas nacionais e internacionais são convocadas para realização e execução de suas obras e serviços. Está aqui:
contratação integrada. Quer dizer, tantos e tantos são
os benefícios dessa lei que, quando da reforma da lei
de licitações atual, alguns deles, inclusive esses dois
que estou citando, inversão de fase e contratação integrada, obrigatoriamente, terão que constar da nova
lei de licitações, para dar maior celeridade, sem tirar
seriedade, publicidade, transparência, ética e decência
na aplicação do dinheiro público.
O Tribunal de Contas da União foi ouvido, Sr. Presidente, e aqui há uma declaração do próprio Presidente
do Tribunal de Contas da União, o Ministro Benjamim
Zymler, que, em audiência pública realizada no dia 3
de maio, na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, disse: “É um
grande avanço a possibilidade da utilização de pregão
para as obras públicas. O Tribunal sente que esse caminho é quase impossível deixar de ser avançado, só
que, de acordo com o ordenamento ..
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – “O Tribunal sente que esse caminho é
quase impossível, do pregão para as obras públicas,
só que, de acordo com o ordenamento positivo que
temos hoje, esse pregão para obras é vedado pela lei”.
Ora, é vedado pela lei, mas a medida provisória
admite que, de uma vez por todas, pelo menos em relação às obras da Copa, das Olimpíadas, e somente
na realização dessas obras, haverá a contratação integrada e também haverá a inversão de fases, inversão
de fases essa que é proibida pela lei atual, mas que
vai permitir maior rapidez na construção das obras, na
contratação das obras, para que se diga ao mudo que
o Brasil é um País organizado, é um País de respeito,
que age como agem os países da Europa e como os
Estados Unidos, os americanos, que adotam medidas
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de celeridade na execução de seus empreendimentos,
como está a fazer agora a Presidenta Dilma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero comunicar ao Plenário, antes de dar a
palavra ao próximo orador Paulo Bauer, que o PL Nº
116 será votado na terça-feira.
Foi um acordo feito entre a Liderança do Governo
e o Senador Demóstenes Torres.
Com a palavra o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, Srªs Senadoras, compareço a
esta tribuna para apresentar algumas informações
que considero importantes acerca da matéria que se
encontra em discussão e, principalmente, sobre o parecer elaborado pelo eminente Senador Inácio Arruda,
que, conforme pude observar e V. Exªs certamente observaram, teve um trabalho muito extenso e a ele se
dedicou com muita ênfase, visto que a matéria é complexa e, certamente, ele já podia antever a diﬁculdade
de fazê-la aprovada neste plenário, já que para nós
da oposição existem outros caminhos e mecanismos
adequados para o encaminhamento e a solução dos
problemas que o Governo pretende resolver através da
medida provisória editada e, agora, através do projeto
de lei de conversão em discussão.
Quero inicialmente dizer a V. Exªs, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que, em princípio, desde o início
do mandato e pelo tempo que aqui estiver, sempre
terei posicionamento de restrição a qualquer medida
provisória que venha a esta Casa e que tenha o propósito e a pretensão de criar cargos públicos e de criar
órgãos públicos. Aliás, a própria proposta de emenda
constitucional que já apresentei a esta Casa e que
contou com a adesão e o apoio de muitos Senadores
e Senadoras já contempla alterações nesse sentido.
Em segundo lugar, também devo dizer a V. Exªs
que, obviamente, não podemos concordar com a matéria que está em exame ser uma matéria simples. Ela
é uma matéria complexa por si só, já que cria cargo,
cria órgão público, altera funções dentro do Governo,
mas, mais do que isso, cria a circunstância e a solução
para os problemas que o Governo vem enfrentando
e encontrando na preparação de eventos desportivos
da maior expressão e importância para o nosso País.
É, sem dúvida nenhuma, uma maneira
É, sem duvida nenhuma, uma maneira muito equivocada esta de o Governo querer resolver o problema
licitatório para execução de obras públicas embutindo,
numa medida provisória que cria órgãos e cria cargos,
regras que passam a vigorar, se forem aprovadas, e
que permitem ao Governo dar andamento a ações que
pretende desenvolver.
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O Senador Aécio Neves apresentou, hoje, uma
nota na qual manifesta sua posição a respeito da
matéria, já que não se encontra presente entre nós
por motivo de saúde. Eu já ouvi o meu Líder, o nobre
Senador Alvaro Dias, também mencionar aqui a sua
posição e certamente a posição da bancada. Outros
Senadores também ﬁzeram a sua manifestação. Mas
quero iniciar a minha, dizendo a V. Exªs o que mencionou o Senador Aécio Neves em sua nota.
A Constituição Federal, em seu art. 22, atribui à
União a competência para instituir normas gerais de
licitação e contratação (...) para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
dos Estados e dos Municípios. Ora, se uma norma é
especíﬁca, se a Constituição é especíﬁca para determinados eventos – como a Copa e as Olimpíadas –,
ela obviamente não está tratando de norma geral, mas
de assunto especíﬁco.
Isso, evidentemente, demonstra que estamos
afrontando a Constituição, descumprindo a Constituição no momento em que estamos votando uma medida provisória que fala de assunto especíﬁco, ou seja,
licitação para execução da Copa e das Olimpíadas. A
Constituição – volto a dizer – é muito clara no seu art.
22, Senador Aloysio Nunes Ferreira. É de competência da União e, obviamente, com a convalidação da
Casa legislativa maior do País, o Senado Federal, a
instituição de legislação para licitação de caráter geral. A lei geral é feita aqui, e não a lei especíﬁca sobre
determinado evento. O Senador Aécio Neves foi muito
feliz na menção desse artigo constitucional.
Por outro lado, é preciso dizer a V. Exªs que a
Lei nº 8.666, de junho de 1993, já prevê, em todas as
circunstâncias, maneiras de se realizarem obras públicas com dispensa de licitação.
E eu quero dizer, prezado Senador Cyro Miranda, que o Governo poderia muito bem ter editado um
decreto regulamentando maneiras e formas de execução de obras, observando-se o critério da dispensa
da licitação com transparência, com acompanhamento
de Tribunal de Contas, com acompanhamento de Ministério Público, com acompanhamento da sociedade,
mediante os meios de comunicação eletrônicos. Não
precisaria mandar uma lei, uma proposta de legislação
a esta Casa e também à Câmara dos Deputados para
criar maneiras e criar formas de realizar a obra sem
observar a Lei nº 8.666 na sua essência e tampouco
a Lei nº 8.666 nas suas exceções.
A Lei nº 8.666, que estabelece e regulamenta
as licitações em nosso País é uma lei difícil de ser
cumprida. A maioria de V. Exªs já exerceu cargo de
Governador, de Prefeito e de Ministro e sabe exatamente do que estou falando. Obviamente a diﬁculdade
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de cumpri-la sempre existiu, mas ela ainda é a melhor
lei que temos no País para regular e fazer com que
as licitações públicas contemplem o menor preço, o
melhor serviço e o melhor atendimento às necessidades públicas.
Tenho certeza de que o Governo Federal poderia
ter resolvido o problema por meio de um regulamento,
por meio de um decreto, por meio de uma transparência que ﬁcasse estabelecida por um decreto presidencial ou uma norma ministerial, que, sem dúvida,
atenderia a todas as necessidades. Agora, pedir que
nós votemos uma lei que vai vigorar até 2020, permitindo que licitações sejam feitas sem projeto, que não
se diga qual o valor do orçamento disponível antes de
conhecido o preço daqueles que queiram participar da
execução da obra, sem especiﬁcar em detalhes aquilo
que se vai realizar é, efetivamente – peço a V. Exª mais
um minuto para concluir meu pensamento –, querer
colocar o Legislativo, que tem o dever de zelar pela
Constituição, que tem o dever de elaborar legislação
positiva, legislação que faça o País funcionar melhor,
em condição que não é efetivamente da sua competência e nem deveria ser. Se o Governo quer fazer obras
transparentes, baratas e rápidas, que use os mecanismos disponíveis na lei e as faça, não tenha medo da
verdade, Senador Jarbas Vasconcelos. Ninguém vai
punir o Governo se ﬁzer uma obra sem licitação com
preço adequado, com transparência e com qualidade,
valendo-se dos dispositivos existentes na Lei nº 8.666.
Agora, fazer a licitação, a obra, por mecanismos
novos instituídos às pressas e que vão gerar grandes problemas, grandes denúncias, grandes diﬁculdades, sem
duvida nenhuma, não pode contar com o nosso apoio.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda. V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, mais uma vez estamos aqui para
repetir, para ser enfadonhos, para que os senhores
ouçam, pela centésima, quadragésima quinta vez, o
que todos nós sabemos.
Não é de agora que temos aﬁrmado nossa extrema desconﬁança em relação ao Regime Diferenciado de Contratações – RDC, um intruso na Medida
Provisória nº 527, com o intuito de agilizar as obras da
Copa do Mundo de 2014.
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Não temos dúvida, todos os fatores, do atraso
das obras às recomendações realizadas pela FIFA às
cidades-sedes, indicam que, aprovado o RDC, haverá
uma tremenda farra com o dinheiro do contribuinte.
Senador Aloysio, se o regime diferenciado for
aprovado, só Deus sabe a quanto vão sair os estádios e todas as obras de infraestrutura necessárias à
realização da Copa.
Os Jogos Pan-Americanos, em 2007, Senadora Vanessa, durante o Governo Lula, tiveram um aumento de 800% nos custos. De R$ 410 milhões, em
2002, a conta fechou em R$ 3,7 bilhões – uma ligeira
discrepância, uma coisa pequenininha, irrisória, isso
é bobagem, o Brasil é um país rico.
Sob sigilo, Copa e Olimpíada seguirão no mesmo
caminho e irão muito mais longe. Será um banquete
com o dinheiro suado do trabalhador brasileiro.
Quem conhece um pouco da história do Brasil
não deve ter-se surpreendido com essas medidas de
última hora, porque tudo parecia previamente arrumado.
O Brasil foi deﬁnido como sede da Copa de 2014
em outubro de 2007, mas as autoridades do Governo
não ligaram o mínimo para os atrasos sistemáticos
do cronograma das obras. Muito ao contrário, o Presidente Lula chegou a ironizar as críticas em relação à
capacidade do Brasil preparar a Copa de 2014. Disse
que as pessoas envolvidas no projeto para o próximo
Mundial “não eram idiotas” e que sabiam os reais problemas a serem resolvidos até lá.
Tá aí para todos os brasileiros conferirem.
Em três anos e sete meses, quase nada se fez.
Agora, aparece o tal do Regime Diferenciado
de Contratação como panaceia para salvar a Copa
de 2014.
Do jeito que o circo parece estar sendo armado, vamos ter um campeonato de superfaturamento,
sobrepreço e todas as sortes de desmandos durante
esse evento que, no lugar de ser motivo de orgulho, se
mostra como provável motivo de vergonha.
Senador Bauer, falar em sigilo no Brasil beira o
ridículo! Por quê? Porque aqui as informações vazam
e não só para a imprensa, mas para as pessoas que
estão em conluio para se aproveitar do dinheiro público.
Aqui, vaza-se tudo. Senador Bauer, vaza até gás
no Rio de Janeiro, quanto mais isso aqui! Isso aqui é
uma piada! Vazamento de sigilo!
Mas não é só isso, Sr. Presidente. O RDC estabelece outros pontos polêmicos, como a possibilidade de aumentar o valor de um contrato sem limite, na
mesma licitação.
Estamos assistindo agora a uma farra que foi
feita no Ministério dos Transportes, com uma degola
pela Presidente sem precedentes: foi Dnit, foi Valec,
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o Ministro. E eles ainda tinham o instrumento, eles tinham o projeto básico, Senador Jayme Campos. Aqui
se tem um pré-projeto. Isso é uma piada!
Agora, as coisas acontecem, e elas ﬁcam como
estão. O Palocci está aí, não presta mais nenhum esclarecimento, rico. Saiu o Sr. Alfredo Nascimento, que,
agora, o homem ilibado está aí na Istoé, com um vídeo
– é vídeo, não é gravação –, entregando 1,5 milhões.
Mas esse valor é bobagem!
Isso é bobagem! Então, nessa Copa, isso faz
parte, faz parte, Senador Ataídes. Mas, hoje, pela lei,
esses aditivos estão limitados a 25% no caso de obras
novas e 50%, para reformas. Pode ser que não, mas,
pelo andar da carruagem, a Copa de 2014 será um
megaevento no piore sentido.
Srªs e Srs. Senadores, o Congresso Nacional não
pode colaborar com essas ações do Poder Executivo.
Nós precisamos barrar o RDC em favor da lisura
e da probidade administrativa.
Eu não acredito que, honestamente, se possa
colocar a cabeça no travesseiro e se ter um sono tranquilo votando sim a esta medida provisória.
Se nós não barramos medidas dessa natureza, o
conceito e a imagem do Senado Federal estarão mais
uma vez abalados junto à opinião pública.
Vamos nos unir e dizer não a essa medida provisória!
Vamos dizer sim à correta aplicação do dinheiro
público, tão caro ao contribuinte.
Vamos pôr a mão na consciência. Vamos perceber que isso aqui é mais um conluio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Humberto
Costa. (Pausa.)
Com a palavra o Senador José Agripino. (Pausa.)
Com a palavra a nobre Senadora Lúcia Vânia.
(Pausa.)
Senadora Lúcia Vânia, o Senador Humberto Costa
estava... Posteriormente, nós chamaremos os demais
Senadores.
Com a palavra o nobre Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos hoje aqui fazendo esse debate sobre a Medida Provisória nº 527, que tem como
o seu principal ponto a implantação o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que está sendo na
verdade o grande tema: foi na Câmara e está sendo
aqui no Senado.
É necessário, antes de mais nada, repetir as explicações do porquê da adoção, por parte do Gover-
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no, desta proposta de um regime diferenciado para as
contratações públicas.
Nós estamos diante da iminência da realização da
Copa das Confederações, da Copa do Mundo e, dois
anos depois, das Olimpíadas e das Paraolimpíadas,
compromissos que o Brasil assumiu, por intermédio
do seu Governo, representando o sentimento de toda
a Nação brasileira: a importância de o País ser a primeira nação latino-americana a sediar as Olimpíadas
e voltar a sediar, depois de aproximadamente 64 anos,
mais uma Copa do Mundo.
Não há entre nós, com certeza, nenhum Senador ou Senadora que discorde dessa decisão tomada
pelo Brasil de disputar, juntamente com outras nações,
a Copa do Mundo e de o Rio de Janeiro, juntamente
com outras cidades, disputar a realização das Olimpíadas de 2016.
Portanto, creio que todos nós temos aqui o consenso de que é fundamental que o Brasil cumpra todos
os compromissos assumidos, necessários à efetiva
realização, com sucesso, dessas importantes ações
e atividades desses importantes eventos esportivos
no nosso País.
Temos uma legislação que contribui fortemente
para que, especialmente obras de infraestrutura, tenham os prazos dilatados, tenhamos diﬁculdades na
realização de licitações, contratações. E foi com esse
espírito, de permitir a agilização dessas contratações
e da realização de obras essenciais para a realização
da Copa e das Olimpíadas, que o Governo propôs a
instituição desse regime.
O principal objetivo, ou a principal consequência
com o RDC, é que nós teremos um instrumento administrativo capaz de aproximar o custo das obras da
realidade de mercado; capaz de acabar com coisas
tão corriqueiras nas disputas nas licitações públicas:
os que mergulham para, até de forma desleal, vencer
as licitações e, depois, dedicam todo o tempo na busca
de aditivos, de correções de preços e os que superfaturam obras e muitas vezes estabelecem entendimentos
com outros empreiteiros interessados na participação
para garantir esse mesmo superfaturamento.
Esse modelo vai dar celeridade às obras de infraestrutura necessárias a esses eventos e foi proposto
exatamente para garantir agilidade sem fazer nenhuma
concessão que resulte em corrupção ou afrouxamento
do controle, da ﬁscalização e acompanhamento das
obras. Ao contrário, por ser a Lei 8.666, de 1993, lenta, ultrapassada, ineﬁcaz e indefesa, é que nós precisamos exatamente de novas regras que facilitem a
realização dessas obras.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho
certeza de que esse modelo posteriormente será in-
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corporado à nossa legislação sobre licitações, porque ele é mais transparente, mais seguro e é muito
mais adequado à realidade de desenvolvimento que
o País vive.
Durante os anos anteriores ao Governo Lula e
até mesmo no período em que a Lei de Licitações foi
aprovada pelo Congresso Nacional, nós tínhamos um
cenário diferente das condições do Executivo e dos órgãos de controle. Naquela época, o esforço era para
não gastar, era para não realizar obras. Daí por que
havia tantos instrumentos e mecanismos para que os
recursos não fossem liberados.
Fazer uma obra no Brasil com Governo Federal
era um exercício extremamente difícil para prefeituras,
para governos estaduais e para o próprio Governo Federal, desde resoluções do Tesouro Nacional, passando por contingenciamentos orçamentários e tantas e
tantas coisas pela não realização das obras.
O que nós vivemos foi um Executivo que se tornou cada vez mais incapaz de realizá-las, e, ao mesmo
tempo, órgãos de controle que conseguiram cada vez
mais se especializar, se aperfeiçoar, se modernizar
para exercer o seu papel.
Então, a Lei das Licitações, por si só, já exige
mudanças importantes. Esse regime inaugura a possibilidade de nós experimentarmos essas mudanças e
podermos posteriormente incorporá-las, como já disse.
Na verdade, não há qualquer tipo de suavização
no controle dos órgãos responsáveis. Pelo contrário,
esse controle é muito mais rigoroso e o processo mais
competitivo do que a Lei 8.666.
Não é por acaso que vários dos pontos que estão
inspirando essa legislação foram buscados na legislação recomendada pela Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países
mais desenvolvidos. E essas recomendações permitem que o Estado ganhe maior poder para combater
o conluio entre os concorrentes.
Uma das distorções existentes é o aditamento de
contratos, que sabemos ser fortemente responsável
pelo estouro dos orçamentos, por obras superfaturadas, e ele é impedido de ocorrer nesse novo regime.
O RDC não comporta despesas desnecessárias
para o contratante; ao contrário, aprimora o procedimento licitatório. Entre as novidades que consideramos
importantes: a contratação integrada, a realização,
numa única fase, da contratação de uma empresa que
se torna responsável por realizar tanto o projeto básico
quanto o projeto executivo. Nesse momento, o não conhecimento por parte dessas empresas do orçamento
previamente proposto pelo Poder Público faz com que
tenhamos uma queda signiﬁcativa nesses valores, e,
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mais importante do que isso até, a eliminação de várias etapas que anteriormente se davam.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Quanto – não sei se V. Exª pode me permitir... Quanto
à elaboração do orçamento, estava claro, e a Câmara
dos Deputados procurou clariﬁcar ainda mais que o
sigilo, o mal colocado sigilo, porque sigilo se refere a
todos, mas que esse sigilo não se estende aos órgãos
de controle. Muito pelo contrário, as Controladorias-Gerais dos Estados, do Governo Federal, os Tribunais de
Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União
não deixarão de ter informação desde o primeiro momento em que a licitação se inicia.
A mudança das fases em que...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...o preço, a proposta de preço (fora do microfone) –
vou concluir, Sr. Presidente – antecede o cumprimento
das exigências jurídicas também elimina a burocracia
e faz com que o componente preço tenha um peso
cada vez maior.
Por outro lado, a deﬁnição de limites de tempo para os recursos administrativos vai, sem dúvida,
também fazer com que esses processos sejam muito
mais rápidos.
Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, temos
aqui uma legislação inovadora, uma legislação que
tem tudo para se tornar uma referência para futuras
mudanças nas leis de licitação do nosso País e que
vão garantir aquilo que o povo brasileiro quer, que é o
Brasil cumprindo todos os compromissos que assumiu
para realizar a maior Copa do Mundo de todas aquelas
que foram realizadas...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...e a maior das Olimpíadas também já realizada (fora
do microfone).
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela
sua tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Esgotado o tempo da sessão, prorrogo
por mais uma hora, regimentalmente.
Com a palavra o Senador José Agripino, Presidente dos Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Presidente Wilson Santiago, já votei
tantas vezes aqui, como V. Exª, como o Senador Alva-
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ro Dias, com o Senador Valadares, como todos, mas
devo confessar a V. Exª que poucas vezes vou votar
com a convicção com que vou votar esta matéria. E –
digo a vocês – por uma razão muito simples: é que eu
votar uma matéria que é a “minha praia”. Eu sou engenheiro. Circunstancialmente, eu sou Senador, mas, na
verdade, Senador Benedito, sou engenheiro. Durante
onze anos da minha vida, depois de formado, exerci
a minha proﬁssão. Fui engenheiro de campo, depois
fui supervisor, depois fui diretor. Eu ﬁz muita estrada,
muito aeroporto. E quem foi engenheiro nunca deixa
de ser engenheiro.
O que estou vendo, pela experiência, pela lembrança que guardo das obras que executei como engenheiro, é que essa medida provisória está abrindo,
de forma escancarada, uma brecha inimaginável para
se fazer da obra pública o instrumento que se quiser.
É a tal da RDC. Senador Valadares, é a raposa no galinheiro. E vou explicar a V. Exª, por quê.
Quando eu era engenheiro, digamos, ganhava-se a concorrência para a construção de uma estrada; a concorrência era ganha em cima de um projeto.
Lembro-me demais, Senador Aloysio, dos projetos da
minha empresa, a empresa em que eu trabalhava, que
ensejavam a concorrência. Eram livrões, os livrões do
DNER, grossos, vários. Cada página era um trecho da
estrada, com um perﬁl. Lá pelas tantas, a avaliação do
material que ia ser objeto de aterro ou de corte: rocha,
dura ou mole, e solo. Página por página, detalhamento
por detalhamento. A concorrência era feita e, em função do detalhamento do projeto, alguém ganhava ou
perdia a concorrência.
O que estamos tratando, Senador Humberto Costa – V. Exª que é Senador por Pernambuco, homem
sério –, é uma abertura inimaginável para o imponderável. E o principal é o seguinte: esse RDC não é para
ﬁcar restrito à Copa do Mundo, às obras de mobilidade
urbana ou aeroportos. Na medida em que o Estado, o
Município e a União se entendam, o critério pode ser
adotado para uma obra que seja objeto de consenso
das três Unidades Federadas.
Então, é uma porta que se abre para quê? No
art. 9º está descrita a condição da apresentação do
anteprojeto ou do esboço de projeto em cima do qual
vai ser feita a concorrência. Eu não quero nem ao menos falar, eu não quero falar sobre o segredo do preço.
Quero falar sobre o que é que se vai licitar.
No meu tempo de engenheiro, se licitava uma
obra, que se sabia... Lembro-me demais. As medições eu acompanha pessoalmente, como dirigente da
empresa. As medições eram feitas em cima do que o
projeto dizia e do que tinha sido realizado na obra, em
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cima do que se tinha conseguido realizar da obra em
cima do projeto; o cumprimento do projeto.
Mas havia um detalhe: a obra do corte. A obra de
Salgueiro a Quixaba, que fazia no interior de Pernambuco; a obra de Caruaru à fronteira de Pernambuco
com a Paraíba, que eu também fazia. Na estrada de
Salgueiro, Senador Humberto Costa – V. Exª que é pernambucano –, havia muito corte, corte em rocha. Rocha
branda, rocha mole e solo. A única variável, em cima
de um projeto feito, bem feito, livrões enormes, a única
variável era feita em cima da classiﬁcação dos cortes.
Lembro demais que, a cada medição, eu ia para
lá. Ia para lá com três engenheiros do DNER e da
construtora para fazer a classiﬁcação do material visual, porque no projeto se fazia a sondagem com furo,
para ver naquele corte o que era material duríssimo,
duro ou mole, que tinham preços diferentes. Detonar
rocha tem um preço diferente de detonar rocha mole.
E fazer aterro é muito mais fácil. Eu ia para lá.
Sabe como era feita a classiﬁcação? Eram três
engenheiros do DNER, um sem ver o que o outro escrevia, em uma prancheta, percorrendo a pé o corte até
o ﬁnal. E eu acompanhando, em cima de uma expectativa posta num projeto, em cima de uma obra ganha
num projeto que era completo. E, mesmo assim, ainda
havia a tal da classiﬁcação.
No ﬁnal, se reunia o que um engenheiro tinha
dito, com o que o outro tinha dito e com o que o outro
tinha dito, se fazia a média aritmética e se produzia
quantos por cento de rocha bruta a empresa tinha feito,
quanto de rocha branda e quanto de solo. Eram esses
os critérios de realização de obra.
Neste momento, o que está se propondo é que
se faça, em cima de uma obra de um aeroporto... Por
exemplo: vai se recuperar o aeroporto de Natal. O aeroporto de Natal vai ser objeto de uma reforma com
um anteprojeto, sem detalhamento nenhum, sem livrão
nenhum; é um esboço, é um anteprojeto. Mas nesse
anteprojeto está prevista a cobertura. A cobertura feita, por exemplo, Senador Benedito, em concreto. Você
pode fazer em concreto armado ou em concreto celular.
Concreto celular é um concreto feito com um
aglomerado leve, como se fosse uma argila aglomerada levinha; cara, mas de pouco peso.
Então, o concorrente pode dizer: “Eu vou propor
aqui, nesse cantinho, dez metros cúbicos de concreto
celular e vou prever que a cobertura toda do aeroporto vai ser feita em concreto armado. Boto o preço de
dez reais o metro cúbico do concreto armado”. Não há
projeto, é um anteprojeto, é uma expectativa. Então,
vou dizer: “A cobertura toda eu vou fazer em concreto
comum, a dez reais o metro quadrado. E, em um canti-
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nho, vou prever um item, na concorrência, de concreto
celular, a um milhão de reais o metro quadrado”.
Depois de feito o projeto, de ganha a concorrência
com esses valores, deﬁnem que não; a cobertura vai
ser feita, por uma questão estrutural, não em concreto
armado, mas em concreto celular. E aí, em vez de pagar dez “merréis” pelo metro cúbico, vai pagar dez milhões pelo metro cúbico. E aí, como ﬁca o contribuinte?
É essa porta que nós estamos abrindo. E só
isso me justiﬁca. E não é a porta só para as obras da
Copa, porque você pode fazer o entendimento de um
Município com o Estado e com a União e multiplicar o
critério pelo mundo afora.
Voto nunca! Com a consciência que eu tenho de
engenheiro, abrir uma porta dessa para a corrupção?
Faço isso nunca! Sendo eu engenheiro, com a vivência que eu tenho e que tive da realização de obras,
voto isso nunca! E peço a V. Exªs que não façam isso!
Agora, quer dar uma contribuição, uma boa contribuição para a segurança das obras? Senador Humberto Costa, deixe-me dar aqui a V. Exª – não estou
vendo o Senador Romero Jucá – uma sugestão. Em
1935, os Estados Unidos estavam em uma depressão,
e o Presidente Roosevelt estabeleceu o New Deal. E,
dentro do New Deal, a América começou a fazer um
mundo de obras para sair da depressão. E havia, naquela época, um mundo de empreiteiros de todo tipo
de qualidade, todo tipo de classiﬁcação. E, para evitar
a quebradeira de empresa que ganhasse concorrência
e que, em quebrando, não realizava a obra que tivesse
ganho, eles criaram o seguro-garantia.
Se V. Exªs quiserem, no governo, ter a garantia
de que as obras vão ser feitas, façam um projeto novo
de seguro-garantia. A Lei nº 8.666 dispõe já de um
seguro-garantia, já fala, só que em 10% do valor da
obra. Por isso, ninguém faz o seguro-garantia. Faça de
30%. Aí vocês vão ter... Aí, o objetivo que o Governo
diz, que a RDC é para garantir a velocidade e a realização das obras...
Com o seguro garantia, você vai ter a garantia
absoluta da realização das obras, crescendo de 10%
para 30%. É a sugestão que dou: fazer o seguro garantia para garantir que, se empresas que ganhem a
concorrência – ganhem legitimamente – quebrarem no
meio do caminho, exista um seguro que cubra o Poder
Público, que contratou, para completar a realização da
obra. É a sugestão que dou no sentido de colaborar.
Não posso colaborar votando em uma coisa que,
como engenheiro, não acredito e não conﬁo. Não vou
agora votar uma matéria que é raposa no galinheiro.
Vou deixar que o empreiteiro participe de uma concorrência em cima de um engodo de um anteprojeto que
ele faça em cima de premissas equivocadas e em que
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ele mexa ao bel-prazer, amparado por uma lei que terei
votado e aprovado? Voto nunca! Para dar legitimidade
ao engodo? Não voto isso nunca! E peço a V. Exªs a
responsabilidade para votar com consciência para que
este País amadureça fora de corrupção. Se quiserem
dar uma contribuição, V. Exªs do Governo instituam,
mandem um projeto e vamos cuidar do seguro garantia
para que as obras que caiam, por ventura, nas mãos
de empreiteiros inescrupulosos sejam completadas
pela garantia de um seguro que custará 1%, de um
seguro que seja feito e que garanta ao Poder Público
a realização das obras.
Essa é a contribuição...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Essa é a contribuição que quero dar neste momento,
Presidente Wilson Santiago, muito mais como engenheiro, experimentado que fui, do que propriamente
como Senador, mas, juntando a minha experiência de
engenheiro à consciência que tenho de Senador de
que é meu dever, nesta Casa, zelar pela boa aplicação
do dinheiro público.
Em nome da decência, meu voto é “não”!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, após a fala do Senador Agripino, acredito que qualquer argumento não seria tão forte quanto
essa experiência citada por ele nesta tribuna. Quero
parabenizar o Senador Agripino pelo seu discurso e,
principalmente, pela sua colaboração no sentido de
oferecer a sua experiência para que o Governo pense
um pouco antes de votarmos essa medida provisória.
Já aqui analisamos a constitucionalidade desta
matéria, e gostaria de dizer que, no tocante ao mérito, melhor sorte não assiste esse PLV. Podemos citar,
logo de início, ao analisar as questões de fundo desta matéria, as declarações do ex-Deputado Federal e
autor da Lei Geral de Licitações, Luis Roberto Ponte.
Em artigo intitulado “RDC: um Escárnio aos Princípios Éticos da Lei nº 8.666”, Ponte revela o contexto
histórico que o levou a propor, na qualidade de Deputado Federal e Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o projeto de lei que deu origem
à Lei Geral de Licitações. Em suas palavras, “foram as
denúncias da imprensa, da Cbic e das empresas vilipendiadas que viabilizaram a aprovação da nova lei”.
Somam seis os pontos sobre os quais alerta na
aprovação do RDC pelo Congresso Nacional.
O sigilo no orçamento, associado a um valor
mínimo também mantido em sigilo para desqualiﬁcar

JULHO27429
2011

Quinta-feira 7

propostas de preços inferiores ao desejado, era, segundo Ponte, “muito usado, antes da Lei 8.666, para
direcionar uma obra pública ao parceiro escolhido,
bastando ao governante utilizar um valor mínimo bem
alto e vazá-lo ao amigo preferido para garantir-lhe a
vitória na licitação”.
De outro lado, a utilização de critérios subjetivos
atrai a inevitável conclusão de favorecimento de empresas, sempre camuﬂado por conceitos supostamente
técnicos. Nesse aspecto, Ponte alinha-se ao Ministério
Público Federal com precisão.
A própria opção pela contratação integrada ou
global, em que se uniﬁcam, em uma mesma licitação,
a realização do projeto e da obra, “torna impossível
o indispensável julgamento objetivo” das propostas.
Nesse ponto, novamente o autor da Lei de Licitações
compartilha das advertências dos Procuradores da
República.
Quanto à apresentação de um “anteprojeto de engenharia”, fortemente combatido pelo Ministério Público
Federal e pelo TCU – o que vimos na audiência pública
da Comissão de Infraestrutura –, transferir do Estado
para as empresas licitantes o ônus de elaborar as propostas e projetos de obras é privilegiar os concorrentes
com maior capacidade econômica, uma vez que essas
propostas terão custos signiﬁcativos e representarão um
risco ﬁnanceiro que nem todos suportarão.
Por ﬁm, a proposta de remunerar o empreiteiro
como prêmio por desempenho, qualidade e prazos
abriria margem subjetiva de discricionariedade ao
“governante inescrupuloso que disponha de um instrumento desses para aplicar em acréscimos subjetivos
de pagamento em obras que somam bilhões de reais”.
Essas são, grosso modo, apenas algumas considerações de procedência indiscutivelmente meritória:
do autor da Lei Geral de Licitações.
Compartilhamos dessas preocupações.
A bem da verdade, não podemos permitir que se
altere a Constituição Federal, nem mesmo se afaste
a Lei Geral de Licitações em virtude de um evento
especíﬁco.
Este é um Estado democrático de direito, onde
as leis devem ser impessoais, abstratas e genéricas.
O RDC, tal como concebido, constitui verdadeiro
regime de exceção, o que é absolutamente incompatível com nossa democracia constitucionalista.
Em se tratando de aplicação de recursos públicos,
esses princípios deveriam ser rigorosamente obedecidos, sob pena de privatizarmos o Estado conforme
os interesses de alguns.
O regime especial de licitações, que ora estamos
discutindo no bojo da Medida Provisória 527, pare-
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ce ter sido elaborado com excessiva ingenuidade ou
inadmissível má intenção. Somente o tempo revelará.
Por isso, Sr. Presidente, somos contrários à Medida
Provisória 527, não somente pela sua manifesta inconstitucionalidade, mas, sobretudo, quanto ao mérito, por
permitir, através de suas brechas e deﬁnições subjetivas,
deturpação daquilo que o Estado tem de mais relevante em termos econômicos: o uso de recursos públicos
para execução de obras e serviços de sua necessidade.
Portanto, Sr. Presidente, acompanhando a Bancada do meu partido, o PSDB, vamos votar contra essa
medida provisória.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Como Presidente da Subcomissão
de Reforma Administrativa, eu queria informar que,
dado o prolongamento dos nossos trabalhos de hoje,
a nossa reunião, por consenso dos cinco membros,
será realizada não mais hoje após a Ordem do Dia,
mas amanhã, às nove horas, na sala da Comissão de
Constituição e Justiça. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória
em sua forma original encaminhada pelo Executivo tinha como principal objetivo a criação da Secretaria de
Aviação Civil. Iniciativa do atual governo, que buscava
combater, tardiamente, a grave crise por que passa o
setor aereoportuário brasileiro.
A MP continha, ainda, matéria alheia ao tema
principal, como reiteradamente tem ocorrido. O Governo usa a MP 527 para realizar uma verdadeira mini
reforma administrativa, remanejando autarquias e secretarias dentro da estrutura do executivo.
A Câmara dos Deputados ao converter a MP no
Projeto de Lei de Conversão nº 17, como é de costume,
conseguiu piorar, ainda mais, a proposição. Surgiu, por imposição do Governo, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas a ser aplicado nas licitações e nos contratos
necessários à realização da Copa e dos Jogos Olímpicos.
Por traz deste pomposo título, impõe-se ao Congresso Nacional, via Medida Provisória uma nova Lei de Licitações.
Esta Casa, mais uma vez, dobra-se, humilhada,
às imposições do Executivo. Estamos, neste caso,
mais que abrindo mão de nossas prerrogativas: atestando nossa completa incompetência, pois tramita no
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Senado, há mais de quatro anos, o Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 2007, que altera a Lei de Licitações.
Se quiséssemos, realmente, dar uma solução
deﬁnitiva para o tema, bastaria ao Senado aprovar o
PLC 32, mas, como esta Casa é subserviente, vamos
compactuar com uma proposição inteiramente inconstitucional. Destaco apenas dois aspectos dessa manifesta inconstitucionalidade do PLV:
– condiciona o processo licitatório somente para alguns entes federados; e
– afasta a aplicação das normas gerais da Lei 8.666,
de 1993, a chamada Lei de Licitações.
As normas gerais vinculam todos os entes federados, inclusive a própria União. De forma diversa, o PLV
estabelece tratamento diferenciado para os certames e
contratos necessários à realização dos mencionados
eventos desportivos.
O PLV não ﬁxa normas que regulariam as licitações e contratos de todos os entes federados, mas
apenas daqueles onde serão realizados os eventos e
construída a infraestrutura necessária à sua realização.
Portanto, Sr. Presidente, se as normas nela contidas
não são gerais, o legislador federal carece de competência para editá-las.
No que diz respeito ao mérito, os absurdos se
repetem. Um deles desobriga as empresas interessadas de apresentar o projeto básico da empreitada
antes da licitação. A medida provisória chama isso de
“contratação integrada”.
A Câmara contribuiu ainda mais para piorar a
proposta. É o caso dos dispositivos que preveem:
– primeiro, a inclusão, num regime diferenciado,
de aeroportos em capitais a 350 quilômetros de uma
sede da Copa; segundo, o que concede às cidades-sede a possibilidade de tomar empréstimos até 2013
sem levar em conta o seu limite de endividamento, ou
seja, o que o PT tanto defendia, o sepultamento da Lei
de Responsabilidade Fiscal, foi atingido.
Quanto ao tema apontado como o mais polêmico da
MP, ou seja, o caráter sigiloso trazido no Regime Diferenciado de Contratações, entendo, assim como renomados
juízes, que viola o princípio constitucional da publicidade,
norteador dos contratos da Administração Pública.
Sr. Presidente, destacou o Estado de S Paulo:
O padrão de opacidade que o PT quer
impor à realização das obras da Copa e das
Olimpíadas no Brasil só tem paralelo na China. A França, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, África do Sul, Sydney, Atenas e Londres
colocaram à disposição da sua população, de
forma detalhada, o andamento dos gastos, em
alguns casos com atualização em tempo real.
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Por tudo que foi dito em meu discurso, Sr. Presidente, e por tudo que foi colocado aqui nesta discussão,
pelos companheiros da oposição, que não permitem
um absurdo como este, que é o de votar a chamada
MP da Copa, que traz vícios, inconstitucionalidades e
aberrações, é que vou votar contrariamente à aprovação do PLV nº 17, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Encerrada a discussão.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental, sem prejuízo da emenda do
Relator revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Veriﬁcação, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Veriﬁcação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com exceção do Senador Jarbas, do
Senador José Agripino, do Senador Demóstenes Torres, do Senador Aloysio Nunes, da Senadora Lúcia
Vânia, do Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço veriﬁcação – aí, saberemos o voto
de cada um.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Veriﬁcação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – E V. Exª, Alvaro Dias.
Então, vamos prosseguir com a veriﬁcação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM pede que ninguém vote enquanto - estamos em obstrução - não se atingir o quórum.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é concedida a veriﬁcação que, muito justamente,
de forma correta, a oposição solicitou.
Eu gostaria, como relator da matéria, de ler um
trecho pequeno de um professor de um grupo de pesquisa de Democracia e Globalização, da Universidade
Federal do Ceará. Trata-se de um senhor respeitável no
meio acadêmico do nosso Estado, que diz o seguinte:
O dilema ético da licitação é conﬁar na virtude dos participantes: governos, empresários
e órgãos ﬁscalizadores. Se existe conﬁança na
santidade em um dos três, a ética cristã garantirá a lisura. A nova proposta legal, me parece,
não é de ética, mas de operacionalidade para
garantir a rapidez e a qualidade com preços
menores. O peso da ética foi colocado nos
órgãos ﬁscalizadores. Se eles forem santos,
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garantir-se-ia a lisura. Com essa equação, não
é a lei que evitará a fraude, mas o fato de o
Estado garantir que qualquer um será punido
quando esta lei, a moral social, for burlada e,
assim, o temor do Estado substituirá o temor
de Deus numa sociedade já laica.
Por isso, Sr. Presidente, sempre a nossa atitude,
quando pegamos uma matéria polêmica e difícil de ser
tratada como esta, é do respeito aos nossos colegas
da oposição, porque acho que justamente ﬁzeram a
sua contraposição à matéria, mas o objetivo central
dessa nova modalidade que vai se adequar à Lei Geral de Licitações... Ela não é estranha à Lei Geral de
Licitações, ela já é sobejamente praticada pelos governadores de Estado, prefeitos e mesmo pelo Governo Federal. Em outros tipos de compras, é feito esse
procedimento tranquilamente.
E nós temos conﬁança nos órgãos ﬁscalizadores
do nosso País, no Tribunal de Contas, que acompanhou
a discussão interna conosco e que debateu conosco. O
Presidente do Tribunal de Contas deu pelo menos duas
declarações, além de ter vindo aqui, ao Senado Federal, discutir os assuntos de ﬁscalização do nosso País.
Então, estamos tranquilos de que, votando essa
lei, podemos ter um instrumento adicional para uma boa
prática no encaminhamento de obras em um País que
cresce e que quer velocidade. E essa é uma questão
chave para nós. Não estamos em um País parado, estamos em um País que mantém o ritmo de crescimento, que quer crescer mais para aumentar a geração de
emprego. Só o investimento direto e o impacto desses
investimentos vão somar algo em torno de R$185 bilhões.
É uma movimentação extraordinária em nosso País, que
exige celeridade, que exige pressa, porque, nesse caso,
pressa é mais emprego, pressa é mais produção de riqueza, pressa são mais instrumentos legais em nossas
mãos. A lei é para todos, e esse é um instrumento legal
que vai adicionar velocidade a compromissos nossos.
Agora, é limitado especiﬁcamente à Copa do
Mundo e às Olimpíadas, basicamente. Essa modalidade é restrita ao uso exclusivo na Copa do Mundo
e nas Olimpíadas. O Senador Jarbas Vasconcelos e
o Senador Eduardo Suplicy têm se debruçado sobre
a mudança na Lei Geral de Licitações, que está em
curso no Senado e que nós teremos oportunidade de
votar, para fazer modiﬁcações que alcancem todas as
modalidades de compras, de serviços e de obras em
nosso País, modernizando a legislação para o bem da
nossa Nação, meu caro Presidente Wilson Santiago.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB - PB) – Senador Paim, V. Exª tem a palavra
pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedindo a
palavra pela ordem, não vou repetir os argumentos. Eu
só quero dar um destaque especial à família ferroviária,
que está aqui nas galerias. São líderes que viajaram
mais de vinte horas, em média, desde os seus Estados.
Eles estão há vinte anos esperando esta oportunidade.
Se V. Exª me permitir, Sr. Presidente, eu só quero cumprimentar o Deputado José Guimarães, do PT,
do Ceará, Relator da matéria na Câmara, que acatou
a emenda – e também o Senador Inácio Arruda aqui,
no Senado – que apresentei ao projeto há mais ou
menos quinze anos e que reapresentei em 2003 aqui,
no Senado, mas, por uma questão de iniciativa, achei
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correta a posição assumida pelos relatores na Câmara e aqui, no Senado. O que é que diz a emenda, Sr.
Presidente? Os proﬁssionais da segurança pública
ferroviária, oriundos do grupo da Rede Ferroviária Federal, da Companhia Brasileira de Trensurb (CBTU),
da empresa Trensurb de Porto Alegre (Trensurb), que
estavam em exercício em 11 de novembro de 1990,
passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da Justiça.
Eu tenho certeza, Sr. Presidente, de que essa
emenda não será vetada e que vai fazer justiça a esses lutadores da Rede Ferroviária, enﬁm, nesta data
histórica, em 6 de julho de 2011.
Parabéns à família ferroviária.
Era isso, Sr. Presidente.
É o seguinte o documento a que se refere
o Senador Paulo Paim em seu pronunciamento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB - PB) – ORDEM DO DIA (continuação)
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 17, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 527, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 17, de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, a legislação da Agência Nacional
de Aviação Civil – ANAC e a legislação da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; cria a Secretaria de
Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado,
cargos em comissão e cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários;
altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro
de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972,
8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de
outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de
2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei
nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB - DF) – Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM GO) – Sr. Presidente, o DEM vota “não”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Líder do PTB, Senador Gim, tem a
palavra - em seguida, o Senador Suplicy.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dentro da mesma linha do nobre Senador Paulo
Paim, quero dizer que o PTB também apoia os trabalhadores. Os Policiais Ferroviários Federais têm o nosso
apoio no PTB. São trabalhadores, gente que realmente
merece e que já fez por onde. Se Deus quiser, vamos
trabalhar para não ter o veto a essa emenda deles, porque é uma questão de justiça ajudar esses trabalhadores. Essa é a posição do Partido Trabalhista Brasileiro.
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Aproveitando, Sr. Presidente, esse pequeno intervalo, aguardando a votação, eu gostaria também de
parabenizar, hoje, a Comissão de Assuntos Sociais,
presidida pelo nobre Senador Jayme Campos, que
votou hoje a matéria dos taxistas. Foi outra categoria
de trabalhadores que saiu hoje muito beneﬁciada do
Senado. Foi feito justiça aos taxistas, reconhecendo
sua proﬁssão. O Relator foi o Senador Eunício Oliveira. Agora, de hoje em diante – a matéria é terminativa
-, os taxistas do Brasil, se sofrerem um acidente, se
tiverem qualquer problema, Senador Aloysio Nunes,
o que acontecerá? Antes, a permissão dos taxistas
era devolvida ao órgão de origem e a família era penalizada duas vezes. Agora, não, foi feito justiça. Se
acontecer alguma coisa, essa permissão, durante a
sua validade, passa a ser um bem de família. Isso é
muito importante para os taxistas do Brasil e também
foi uma posição defendida pelo nosso partido.
Então, seriam esses os avisos.
E, Sr. Presidente, o último aviso é pedir que considere o meu voto favorável no mérito dessa matéria
na votação passada.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, saúdo
também os ferroviários. Faço minhas as palavras do
Senador Paulo Paim, apoiando as suas reivindicações.
No momento em que aprovamos o regime diferenciado da contratação aplicável às licitações para
os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, o PLV nº 17,
voto favoravelmente, pois a sua experiência permitirá
revermos os meios de contratação do setor público na
busca de maior eﬁciência e qualidade.
Venho aqui ressaltar a importância de logo nós
votarmos o PLC nº 32, de 2007, sobre o qual chegamos a um entendimento, inclusive no governo passado,
com o Ministro Paulo Bernardo, Francisco Dornelles,
Márcio Reinaldo e todos, e aguardamos a oportunidade para logo votarmos, como muitos Senadores aqui
se expressaram.
Sr. Presidente, gostaria de informar ao membros
da Subcomissão de Reforma Administrativa, se todos
estivermos de acordo, já que a votação se antecipou,
fazer a nossa reunião ainda hoje, na Comissão de
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Constituição, Justiça e Cidadania. Por isso, peço para
nos reunirmos para essa ﬁnalidade, agora mesmo,
logo após a votação.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Já votei contra a RDC
em homenagem ao ex-Deputado e ex-Ministro Luiz
Roberto Ponte, autor da Lei nº 8.666, das Licitações.
Muito obrigada.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Francisco
Dornelles, pela ordem. Em seguida, V. Exª, Senador
Jayme Campos.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeitando a posição da ilustre Senadora Ana
Amélia, o Partido Progressista vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB–PB) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer um breve pronunciamento aqui.
Nesta data, há cinco anos, falecia em Cuiabá o
ex-governador e ex-ministro Dante de Oliveira. Foi um
dos grandes personagens da recente história republicana brasileira. Um mato-grossense que nos orgulha
pela coragem cívica, pelo desprendimento e pelo caráter democrático de sua trajetória política.
Autor da emenda das “Diretas Já”, Dante mostrou
ao País que a redemocratização não era apenas uma
necessidade política, mas sim um largo anseio popular
e uma atitude de resgate histórico da Nação. Seu legado é atemporal e sua visão abriu os caminhos para
o Brasil moderno e juridicamente equilibrado como o
que vivemos hoje.
Devo confessar que, durante toda minha caminhada política, militei em lado oposto ao de Dante de
Oliveira. Somos ﬁlhos da mesma terra e sempre fomos
irmãos na defesa dos interesses de nossa gente; mas,
no campo partidário e ideológico, tínhamos divergências. Fomos adversários ferrenhos, mas leais. Porque,
na política como na vida, mais vale um oponente leal
do que um coligado traiçoeiro.
Dante representa um marco na história política
mato-grossense. Nem tanto pelas obras físicas, que o
tempo corrói e desgasta, mas sim por seu exemplo de
extremo sentido democrático. Ele teve forte militância
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na esquerda nos momentos duros da ditadura militar,
mas converteu-se aos primados democráticos quando assumiu postos de relevância na Nação brasileira,
como os de deputado federal constituinte, ministro da
Reforma Agrária, prefeito de Cuiabá e governador do
Estado de Mato Grosso.
Quero aqui saudar a família de Dante de Oliveira, nas pessoas de sua viúva, Thelma, e de sua mãe,
dona Maria, manifestando meu reconhecimento público à sua herança política, que vai além das siglas
partidárias para alcançar o próprio sentido de civismo
do povo brasileiro.
Nesta oportunidade, a Senadora Lídice da Mata,
também gostaria de manifestar, de se solidarizar nesta homenagem que hoje estamos prestando ao Dante
de Oliveira, que, há cinco anos nos deixou, mas, com
certeza, o seu legado também é histórico, sobretudo
de um político que sabia respeitar os seus adversários.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero aproveitar este momento e, assim como fez aqui o
Senador Paulo Paim, quero registrar a importância
dessa medida provisória, principalmente por uma luta
que aqui diversos parlamentares, ao longo de toda
uma trajetória, empreenderam para esses trabalhadores ferroviários.
Esse é um segmento que, ao longo de toda uma
jornada, vem passando por processos cada vez mais,
eu diria, diﬁcultadores, apesar dessa retomada do
processo da ferrovia no Brasil, mas há em curso ainda todo um procedimento que não se coaduna com a
necessidade da reestruturação desse setor.
Falo isso, Senadora Marta Suplicy, porque me
acostumei, ao longo da minha vida pessoal, não nasci no trem, mas fui criado nessa ferrovia. Sou ﬁlho de
ferroviário, sei dessa luta aqui, no Congresso Nacional,
tanto em conjunto com o Paim, mas, principalmente,
Paim, uma luta que empreendemos com o companheiro
Carlos Santana, durante anos e anos a ﬁo, a luta da
questão do fundo previdenciário, a luta da questão do
fundo de pensão, o debate envolvendo toda a estrutura
de patrimônio da ferrovia, desde a destruição da rede
ferroviária no processo de privatização, a luta, princi-
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palmente no que diz respeito a este momento agora e
que, de uma vez por todas, poderíamos, digamos assim, enquadrar, do ponto de vista administrativo, legal,
o que é o direito desses trabalhadores.
É importante frisar que, principalmente para esse
debate que estamos fazendo de reestruturação, Senadora Lídice da Mata, com a ferrovia Oeste-Leste, com
a Transnordestina, com a Fico, o próprio trem-bala, a
necessidade desse debate envolvendo as questões
urbanas, a integração do sistema, os metrôs e toda
a estrutura de transporte por trem. Os trens suburbanos, como no caso da Bahia, ou a estrutura de trens,
como no Rio de Janeiro, a história da Sorocabana, no
Estado de São Paulo.
Portanto, é necessário que nós tenhamos um
outro olhar sobre esse debate. O trem de cargas, nesse debate hoje importantíssimo de logística, o velho
e conhecido jargão do modal de transporte. Portanto,
não pode ser desconsiderada, meu caro Inácio, a vida
desses ferroviários e é fundamental que, na noite de
hoje, a gente toque nessa questão a partir, principalmente, de uma lógica que estabelece uma reorganização desse segmento.
Os ferroviários que aqui, no Congresso Nacional, já tiveram representações importantes, o nosso
Fernando Santana, Deputado Federal por muitos e
muitos anos. Hoje, o nosso companheiro Fernando
Santana, que está fora do Parlamento, mas é uma ﬁgura lembrada por todos nós, sempre foi a ﬁgura de
proa desse debate da ferrovia no País, sempre foi a
ﬁgura que chegou ao Congresso Nacional com votos
dos ferroviários e fez esse debate no País inteiro.
Portanto, Fernando Santana e Vasco Neto foram
ﬁguras que, além do debate da reestruturação de carreira, tiveram a coragem de fazer o debate sobre a reestruturação modal. E aí quero lembrar aqui a ferrovia
Oeste-Leste, que foi um traçado ainda apontado na década de 70 por Vasco Neto, numa demonstração clara
de que era possível ousar e construir novas ferrovias.
Portanto, estamos falando dessa gente, estamos
falando desse traçado. Nós estamos falando da possibilidade de um País continental voltar a ter, na sua
estrutura ferroviária, a sua mais importante malha de
transporte, não só para carga, meu caro Inácio, mas
para o transporte de passageiros. Essa é a realidade
hoje, por exemplo, em toda a Europa. Por que não faríamos num País como o nosso? Portanto, de extensão
muito mais, eu diria, até precária, a partir inclusive da
necessidade de interiorização. E como fazer isso? De
que forma integrar os modais? De que forma atender,
por exemplo, ao porto seja lá de Pecém, seja ao Porto
Sul ou até Itaqui, no Maranhão, ou de Suape, senão,
fazendo a integração desses modais?

JULHO27435
2011

Quinta-feira 7

Por isso, Srª Presidente, eu quero aqui realçar e
reaﬁrmar a posição assumida pelo Senador Paulo Paim
e muito bem relatada pelo Senador Inácio de total e
completo apoio a essa luta dos ferroviários brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço a V. Exª que encerre a votação, Srª Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pela ordem, Srª Presidente. Senadora Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente, após o encerramento, eu quero fazer
um pleito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pode fazer agora.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Estamos solicitando que seja mantido o painel para
amanhã, para que posamos votar a LDO amanhã, na
sessão do Congresso.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Será mantido o painel em consideração a essa
preocupação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço a V. Exª que antes leia a Medida Provisória, PLV nº 18, que já se encontra aí.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos ver os votos, então, como foi votado?
Senadora Lídice, por favor.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, era
apenas para me associar aos votos que o Senador Jayme campos fez, saudando a família do ex-Governador
Dante de Oliveira, meu grande amigo, companheiro da
Frente Nacional dos Prefeitos. Juntamente com o atual
Vice-Governador de Sergipe, Jackson Barreto, e mais
o Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, nós
empreendemos uma grande luta para diminuir a tarifa
do transporte coletivo no Brasil. Eu não poderia deixar
passar em branco essa data em que homenageamos
esse querido amigo Dante de Oliveira e dar o meu
abraço a Telma, sua companheira de luta e de vida.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerrada a votação.
Vamos ao resultado do Projeto de Lei de Conversão nº 17, Medida Provisória nº 527.
(Procede-se à apuração.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – SIM, 46; 18 NÃO.
Abstenções: zero.
Total: 64.
Foi aprovado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Srª Presidente.
Tem uma emenda de redação ainda para ser
votada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senador poderia encaminhar essa emenda
de votação?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Essa emenda
é da Relatoria, apenas para corrigir uma atecnia, porque
ao invés de Companhia Brasileira ﬁcou Companhia de
Brasília. Então nós repomos “brasileira”.
É uma emenda de redação que não vai ocasionar
nenhum prejuízo ao mérito da proposta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Inácio, V. Exª poderia explicar um pouco
melhor? Eu não compreendi perfeitamente a emenda.
Vamos fazer silêncio na casa para ouvir a explicação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, está escrito Companhia Brasileira de
Trens Urbanos. Está escrito Companhia de Brasília.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Posso ler do relatório do nosso relator a emenda?
Diz o seguinte:
Substitua-se no § 8º do art. 29 da Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, com a redação dada pelo PLV nº
17, de 2011, a expressão: Companhia Brasília de Trens
Urbanos por Companhia Brasileira de Trens urbanos.
Evidentemente, é uma emenda de redação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, com o apoio de Demóstenes, vamos
à votação ﬁnal.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senador Paim quer fazer a palavra?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, só por uma
questão de justiça, eu falei da minha caminhada na
questão dos ferroviários. Por uma questão de justiça,
antecedeu-me nessa caminhada – os ferroviários sabem disso – o Presidente Sarney, que foi o primeiro
articulador desse processo que hoje estamos reconhecendo, dos ferroviários. Posteriormente eu entrei.
Então, parabéns ao Presidente Sarney pelo movimento que fez. Tenho certeza de que o Presidente
vai ser fundamental para que essa proposta seja sancionada, já que é uma vantagem nesse sentido, na
minha avaliação, por unanimidade da Casa.
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Era isso, Senadora, uma questão de justiça somente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há mais algum Senador ou Senadora que queira
se expressar antes da votação?
Então, vamos colocar em votação a Emenda nº 95
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria também
corroborar com a colocação feita pelo Senador Paim, da
importância que o Presidente Sarney e o Senado estão
tendo neste momento em contribuir para que o Brasil
possa avançar nessa direção e que obras importantes
possam efetivamente dar curso e velocidade para o
desenvolvimento econômico e social, obviamente com
a responsabilidade ambiental, com a ﬁscalização e o
controle necessário, mas com amadurecimento e o
avanço do Brasil diante de eventos que possuem datas.
A questão ainda há pouco levantada também pelo
Senador Walter Pinheiro é extremamente importante,
porque o Brasil discute efetivamente essa questão
das ferrovias, discute a infraestrutura para a produção.
Portanto, quero registrar e deixar consignada
a nossa alegria em poder participar de uma sessão
histórica como a do dia de hoje, que constrói avanços
importantes para o País. Quero, portanto, deixar consignada esta posição no Senado da República.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço ao eminente Relator Inácio Arruda pela sensibilidade, pela
presteza, pela elegância que teve S. Exª no trato dessa matéria tão complicada. Hoje estamos tendo várias
vitórias nessa medida provisória. Uma delas é, sem
dúvida alguma, a dos ferroviários que estão aí. Foram
homens e mulheres que esperaram muitos anos por
este dia e, graças ao empenho de cada um deles na
pessoa do Deputado Ademir Camilo, a quem quero
saudar pelo empenho, pela força e pela determinação
na Câmara dos Deputados, é que estamos construindo
essa maravilhosa vitória.
Parabéns a todos vocês!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Vamos encerrar a votação, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Retomando a votação da Emenda nº 45, do
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Relator revisor, de redação, já lida, as Srªs e os Srs.
Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com a
emenda de redação, ﬁcam prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela apresentadas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 663, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão n° 17, de 2011 (Medida Provisória n° 527, de 2011)
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei de Conversão n° 17, de 2011 (Medida Provisória n° 527, de 2011), que institui o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera
a Lei n° 10683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e
dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERD;
cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro
de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de
controladores de tráfego aéreo temporários; altera as
Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro
de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de
19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, e a Medida Provisória n° 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n° 9.649,
de 27 de maio de 1998, consolidando a Emenda n°45
– Plen, de redação, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de julho de
2011.
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ANEXO AO PARECER Nº 663, DE 2011
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão n° 17, de 2011 (Medida Provisória n° 527, de 2011)
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC; altera a Lei n°
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
e a legislação da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO);
cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos
de Ministro de Estado, cargos em comissão
e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo;
autoriza a contratação de controladores de
tráfego aéreo temporários; altera as Leis n°s
11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862,
dc 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de
janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro
de 2007, 11.458, de 19 de março dc 2007, e
12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória n° 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n°
9.649, de 27 de maio de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas – RDC
Seção I
Aspectos Gerais
Art. 1° É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às
licitações e contratos necessários à realização:
I – dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de
2016, constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser deﬁnida pela Autoridade Pública Olímpica
(APO); e
II – da Copa das Confederações da Federação
Internacional de Futebol Associação – Fifa 2013 e
da Copa do Mundo Fifa 2014, deﬁnidos pelo Grupo
Executivo – Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído
para deﬁnir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo
Brasileiro para a realização da Copa do Mundo Fifa
2014 – CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de
obras públicas, às constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
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III – de obras de infraestrutura e de contratação
de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350km (trezentos e
cinqüenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais referidos nos inciso I e II.
§ 1° O RDC tem por objetivos:
I – ampliar a eﬁciência nas contratações públicas
e a competitividade entre os licitantes;
II – promover a troca de experiências e tecnologias
em busca da melhor relação entre custos e benefícios
para o setor público;
III – incentivar a inovação tecnológica; e
IV – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração pública.
§ 2° A opção pelo RDC deverá constar de forma
expressa do instrumento convocatório e resultará no
afastamento das normas contidas na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente
previstos nesta Lei.
Art. 2° Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes deﬁnições:
I – empreitada integral: quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreendendo
a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características
adequadas às ﬁnalidades para a qual foi contratada;
II – empreitada por preço global: quando se contrata
a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;
III – empreitada por preço unitário: quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo de unidades determinadas;
IV – projeto básico: conjunto de elementos necessários e suﬁcientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo único
deste artigo:
a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços
objeto da licitação, com base nas indicações
dos estudos técnicos preliminares;
b) assegurar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento; e
c) possibilitar a avaliação do custo da
obra ou serviço e a deﬁnição dos métodos e
do prazo de execução;
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V – projeto executivo: conjunto dos elementos
necessários e suﬁcientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; e
VI – tarefa: quando se ajusta mão de obra para
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá conter, no mínimo,
sem frustrar o caráter competitivo do procedimento
licitatório, os seguintes elementos:
I – desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identiﬁcar seus
elementos constitutivos com clareza;
II – soluções técnicas globais e localizadas, suﬁcientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo e de realização
das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;
III – identiﬁcação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como especiﬁcações que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento;
IV – informações que possibilitem o estudo e a
dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;
V – subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
ﬁscalização e outros dados necessários em cada caso,
exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese
de contratação integrada;
VI – orçamento detalhado do custo global da
obra, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimentos propriamente avaliados.
Art. 3º As licitações e contratações realizadas
em conformidade com o RDC deverão observar os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eﬁciência,
da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
Art. 4º Nas licitações e contratos de que trata esta
Lei serão observadas as seguintes diretrizes:
I – padronização do objeto da contratação relativamente às especiﬁcações técnicas e de desempenho
e, quando for o caso, às condições de manutenção;
assistência técnica e de garantia oferecidas;
II – padronização de instrumentos convocatórios
e minutas de contratos, previamente aprovados pelo
órgão jurídico competente;
III – busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, diretos e
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indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental,
inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento
de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;
IV – condições de aquisição, de seguros e de
pagamento compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável
conforme desempenho, na forma do art. 10 desta Lei;
V – utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas
pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias
e matérias-primas existentes no local da execução,
conservação e operação do bem, serviço ou obra,
desde que nal° se produzam prejuízos a eﬁciência na
execução do respectivo objeto e que seja respeitado
o limite do orçamento estimado para a contratação; e
VI – parcelamento do objeto, visando a ampla
participação de licitantes, sem perda de economia de
escala.
§ 1° As contratações realizadas com base no RDC
devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
I – disposição ﬁnal ambientalmente adequada
dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
II – mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que sera° deﬁnidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
III – utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e recursos naturais;
IV – avaliação de impactos de vizinhança, na
forma da legislação urbanística;
V – proteção do patrimônio cultural, histórico,
arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas; e
VI – acessibilidade para o use por pessoas com
deﬁciência ou com mobilidade reduzida.
§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser compensado por meio de medidas
determinadas pela autoridade responsável, na forma
da legislação aplicável.
Seção II
Das Regras Aplicáveis
as Licitações no Âmbito do RDC
Subseção I
Do Objeto da Licitação
Art. 5° O objeto da licitação deverá ser deﬁnido
de forma clara e precisa no instrumento convocatório,
vedadas especiﬁcações excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias.
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Art. 6° Observado o disposto no § 3°, o orçamento
previamente estimado para a contratação será tornado
público apenas e imediatamente ap6s o encerramento
da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações
necessárias para a elaboração das propostas.
§ 1° Nas hipóteses em que for adotado o critério
de julgamento por maior desconto, a informação de
que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.
§ 2° No caso de julgamento por melhor técnica,
o valor do premio ou da remuneração será incluído no
instrumento convocatório.
§ 3° Se não constar do instrumento convocatório,
a informação referida no caput deste artigo possuirá
caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
Art. 7° No caso de licitação para aquisição de
bens, a administração pública poderá:
I – indicar marca ou modelo, desde que formalmente justiﬁcado, nas seguintes hipóteses:
a) em decorrência da necessidade de
padronização do objeto;
b) quando determinada marca ou modelo
comercializado por mais de um fornecedor for
a única capaz de atender às necessidades da
entidade contratante; ou
c) quando a descrição do objeto a ser
licitado puder ser melhor compreendida pela
identiﬁcação de determinada marca ou modelo
aptos a servir como referência, situação em
que será obrigatório o acréscimo da expressão
“ou similar ou de melhor qualidade”;
II – exigir amostra do bem no procedimento de
pré-qualiﬁcação, na fase de julgamento das propostas
ou de lances, desde que justiﬁcada a necessidade da
sua apresentação;
III – solicitar a certiﬁcação da qualidade do produto
ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto
ambiental, por qualquer instituição oﬁcial competente
ou por entidade credenciada; e
IV – solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou
distribuidor.
Art. 8° Na execução indireta de obras e serviços
de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:
I – empreitada por preço unitário;
II – empreitada por preço global;
III – contratação por tarefa;
IV – empreitada integral; ou
V – contratação integrada.
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§ 1° Nas licitações e contratações de obras e
serviços de engenharia serão adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e
V do caput deste artigo.
§ 2° No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1° deste artigo, poderá ser adotado outro
regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que
serão inseridos nos autos do procedimento os motivos
que justiﬁcaram a exceção.
§ 3° O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de
insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de
seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi),
no caso de construção civil em geral, ou na tabela do
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no
caso de obras e serviços rodoviários.
§ 4° No caso de inviabilidade da deﬁnição dos
custos consoante o disposto no § 3° deste artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio
da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da
administração pública federal, em publicações técnicas
especializadas, em sistema especíﬁco instituído para
o setor ou em pesquisa de mercado.
§ 5° Nas licitações para a contratação de obras
e serviços, com exceção daquelas onde for adotado
o regime previsto no inciso V do caput deste artigo,
deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade
competente, disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório.
§ 6° No caso de contratações realizadas pelos
governos municipais, estaduais e do Distrito Federal,
desde que não envolvam recursos da União, o custo
global de obras e serviços de engenharia a que se refere o § 3° deste artigo poderá também ser obtido a
partir de outros sistemas de custos já adotados pelos
respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais
de contas.
§ 7° É vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e serviços dc engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que
seja o regime adotado.
Art. 9° Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a
contratação integrada, desde que técnica e economicamente justiﬁcada.
§ 1° A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia,
a montagem, a realização de testes, a pré-operação e
todas as demais operações necessárias e suﬁcientes
para a entrega ﬁnal do objeto.
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§ 2° No caso de contratação integrada:
I – o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos
técnicos destinados a possibilitar a caracterização da
obra ou serviço, incluindo:
a) a demonstração e a justiﬁcativa do
programa de necessidades, a visão global dos
investimentos e as deﬁnições quanto ao nível
de serviço desejado;
b) as condições de solidez, segurança,
durabilidade e prazo de entrega, observado o
disposto no caput e no § 1° do art. 6° desta Lei;
c) a estética do projeto arquitetônico; e
d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais
e à acessibilidade;
II – o valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos
valores pagos pela administração pública em serviços
e obras similares ou na avaliação do custo global da
obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica; e
III – será adotado o critério de julgamento de
técnica e preço.
§ 3° Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias
diferenciadas de execução, o instrumento convocatório
estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.
§ 4° Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos
aos contratos ﬁrmados, exceto nos seguintes casos:
I – para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e
II – por necessidade de alteração do projeto ou
das especiﬁcações para melhor adequação técnica
aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros
ou omissões por parte do contratado, observados os
limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993.
Art. 10. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada,
com base em metas, padrões de qualidade, critérios de
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega deﬁnidos
no instrumento convocatório e no contrato.
Parágrafo único. A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário
ﬁxado pela administração pública para a contratação.
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Art. 11. A administração pública poderá, mediante
justiﬁcativa expressa, contratar mais de uma empresa
ou instituição para executar o mesmo serviço, desde
que não implique perda de economia de escala, quando:
I – o objeto da contratação puder ser executado
de forma concorrente e simultânea por mais de um
contratado; ou
II – a múltipla execução for conveniente para
atender à administração pública.
§ 10 Nas hipóteses previstas no caput deste artigo, a administração pública deverá manter o controle
individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas.
§ 2° O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos serviços de engenharia.
Subseção II
Do Procedimento Licitatório
Art. 12. O procedimento de licitação de que trata
esta Lei observará as seguintes fases, nesta ordem:
I – preparatória;
II – publicação do instrumento convocatório;
III – apresentação de propostas ou lances;
IV – julgamento;
V – habilitação;
VI – recursal; e
VII – encerramento.
Parágrafo único. A fase de que trata o inciso V
do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado,
anteceder as referidas nos incisos III e IV do caput
deste artigo, desde que expressamente previsto no
instrumento convocatório.
Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial.
Parágrafo único. Nos procedimentos realizados
por meio eletrônico, a administração pública poderá
determinar, como condição de validade e eﬁcácia, que
os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.
Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á,
no que couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte:
I – poderá ser exigida dos licitantes a declaração
de que atendem aos requisitos de habilitação;
II – será exigida a apresentação dos documentos
de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto
no caso de inversão de fases;
III – no caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente habilitados; e
IV – em qualquer caso, os documentos relativos
à regularidade ﬁscal poderão ser exigidos em momen-
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to posterior ao julgamento das propostas, apenas em
relação ao licitante mais bem classiﬁcado.
Parágrafo único. Nas licitações disciplinadas pelo RDC:
I – será admitida a participação de licitantes sob
a forma de consórcio, conforme estabelecido em regulamento; e
II – poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental, na forma da legislação aplicável.
Art. 15. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios e de pré-qualiﬁcação disciplinados
por esta Lei, ressalvadas as hipóteses de informações
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas,
contados a partir da data de publicação do instrumento
convocatório:
I – para aquisição de bens:
a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotados
os critérios de julgamento pelo menor preço
ou pelo maior desconto; e
b) 10 (dez) dias úteis, nas hipóteses não
abrangidas pela alínea a deste inciso;
II – para a contratação de serviços e obras:
a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor
preço ou pelo maior desconto; e
b) 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não
abrangidas pela alínea a deste inciso;
III – para licitações em que se adote o critério
de julgamento pela maior oferta: 10 (dez) dias úteis; e
IV – para licitações em que se adote o critério
de julgamento pela melhor combinação de técnica e
preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo
artístico: 30 (trinta) dias úteis.
§ 1° A publicidade a que se refere o caput deste
artigo, sem prejuízo da faculdade de divulgação direta
aos fornecedores, cadastrados ou não, será realizada
mediante:
I – publicação de extrato do edital no Diário Oﬁcial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, ou, no caso de consórcio público, do ente
de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande
circulação; e
II – divulgação em sítio eletrônico oﬁcial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo
ente encarregado do procedimento licitatório na rede
mundial de computadores.
§ 2° No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
obras ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para bens
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e serviços, inclusive dc engenharia, é dispensada a
publicação prevista no inciso I do § 1° deste artigo.
§ 3° No caso de parcelamento do objeto, deverá
ser considerado, para ﬁns da aplicação do disposto no
§ 2° deste artigo, o valor total da contratação.
§ 4° As eventuais modiﬁcações no instrumento
convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos
atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
Art. 16. Nas licitações, poderão ser adotados os
modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser
combinados na forma do regulamento.
Art. 17. O regulamento disporá sobre as regras
e procedimentos de apresentação de propostas ou
lances, observado o seguinte:
I– no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o
critério de julgamento adotado;
II – no modo de disputa fechado, as propostas
apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a
data e hora designadas para que sejam divulgadas; e
III – nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, o licitante
vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem
como do detalhamento das Boniﬁcações e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao lance vencedor.
§ 1° Poderão ser admitidos, nas condições estabelecidas em regulamento:
I – a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e
II – o reinicio da disputa aberta, após a deﬁnição
da melhor proposta e para a deﬁnição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de pelo
menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o
do licitante subsequente.
§ 2° Consideram-se intermediários os lances:
I – iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta; ou
II – iguais ou superiores ao menor já ofertado,
quando adotados os demais critérios de julgamento.
Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:
I – menor preço ou maior desconto;
II – técnica e preço;
III – melhor técnica ou conteúdo artístico;
IV – maior oferta de preço; ou
V – maior retomo econômico.
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§ 1° O critério de julgamento será identiﬁcado
no instrumento convocatório, observado o disposto
nesta Lei.
§ 2° 0 julgamento das propostas será efetivado
pelo emprego de parâmetros objetivos deﬁnidos no
instrumento convocatório.
§ 3° Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
Art. 19. O julgamento pelo menor preço ou maior
desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos
de qualidade deﬁnidos no instrumento convocatório.
§ 1° Os custes indiretos, relacionados com as
despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores,
poderão ser considerados para a deﬁnição do menor
dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis,
conforme dispuser o regulamento.
§ 2° O julgamento por maior desconto terá como
referência o preço global ﬁxado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais
termos aditivos.
§ 3º No caso de obras ou serviços de engenharia,
o percentual de desconto apresentado pelos licitantes
deverá incidir linearmente sobre os preços de todos
os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.
Art. 20. No julgamento pela melhor combinação
de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas
pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros
objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento
convocatório.
§ 1º O critério de julgamento a que se refere o
capta deste artigo será utilizado quando a avaliação
e a ponderação da qualidade técnica das propostas
que superarem os requisitos mínimos estabelecidos
no instrumento convocatório foram relevantes aos ﬁns
pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á exclusivamente a objetos:
I – de natureza predominantemente intelectual e
de inovação tecnológica ou técnica; ou
II – que possam ser executados com diferentes
metodologias ou tecnologias de domínio restrito no
mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades
que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução.
§ 2° É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas
e de preço, sendo o percentual de ponderação mais
relevante limitado a 70% (setenta por cento).
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Art. 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo
melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente
as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos
licitantes com base em critérios objetivos previamente
estabelecidos no instrumento convocatório, no qual
será deﬁnido o prêmio ou a remuneração que será
atribuída aos vencedores.
Parágrafo único. O critério dc julgamento referido no capuz deste artigo poderá ser utilizado para
a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e
trabalhos de natureza técnica, cientíﬁca ou artística,
excluindo-se os projetos de engenharia.
Art. 22. O julgamento pela maior oferta de preço
será utilizado no caso de contratos que resultem em
receita para a administração pública.
§ 1° Quando utilizado o critério de julgamento
pela maior oferta de preço, os requisitos de qualiﬁcação técnica e econômico-ﬁnanceira poderão ser dispensados, conforme dispuser o regulamento.
§ 2° No julgamento pela maior oferta de preço,
poderá ser exigida a comprovação do recolhimento de
quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a 5% (cinco por cento) do valor ofertado.
§ 3° Na hipótese do § 2° deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada em favor da
administração pública caso não efetive o pagamento
devido no prazo estipulado.
Art. 23. No julgamento pelo maior retomo econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de
contratos de eﬁciência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionará a maior
economia para a administração pública decorrente da
execução do contrato.
§ 1° O contrato dc eﬁciência terá por objete a
prestação de serviços, que pode incluir a realização
de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de
proporcionar economia ao contratante, na forma de
redução de despesas correntes, sendo o contratado
remunerado com base em percentual da economia
gerada.
§ 2° Na hipótese prevista no caput deste artigo,
os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de
preço, conforme dispuser o regulamento.
§ 3° Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eﬁciência:
I – a diferença entre a economia contratada e a
efetivamente obtida será descontada da remuneração
da contratada;
II – se a diferença entre a economia contratada
e a efetivamente obtida for superior à remuneração da
contratada, será aplicada multa por inexecução contratual no valor da diferença; e
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III – a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras
sanções cabíveis caso a diferença entre a economia
contratada e a efetivamente obtida seja superior ao
limite máximo estabelecido no contrato.
Art. 24. Serão desclassiﬁcadas as propostas que:
I – contenham vícios insanáveis;
II – não obedeçam às especiﬁcações técnicas
pormenorizadas no instrumento convocatório;
III – apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado
para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas
no art. 6° desta Lei;
IV – não tenham sua exequibilidade demonstrada,
quando exigido pela administração pública; ou
V – apresentem desconformidade com quaisquer
outras exigências do instrumento convocatório, desde
que insanáveis.
§ 1° A veriﬁcação da conformidade das propostas
poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta
mais bem classiﬁcada.
§ 20 A administração pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na
forma do inciso IV do capa deste artigo.
§ 3° No caso de obras e serviços de engenharia,
para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários considerados relevantes,
conforme dispuser o regulamento.
Art. 25. Em caso de empate entre 2 (duas) ou
mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:
I – disputa ﬁnal, em que os licitantes empatados
poderão apresentar nova proposta fechada em ato
contínuo à classiﬁcação;
II – a avaliação do desempenho contratual prévio
dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de
avaliação instituído;
III – os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei
n°8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2° do art.
3° da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993; e
IV – sorteio.
Parágrafo único. As regras previstas no caput
deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto
no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 26. Deﬁnido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais
vantajosas com o primeiro colocado.
Parágrafo único. A negociação poderá ser feita
com os demais licitantes, segundo a ordem de classiﬁcação inicialmente estabelecida, quando o preço
do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
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desclassiﬁcado por sua proposta permanecer acima
do orçamento estimado.
Art. 27. Salvo no caso de inversão de fases, o
procedimento licitatório terá uma fase recursal única,
que se seguirá à habilitação do vencedor.
Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor.
Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o
procedimento licitatório será encerrado e encaminhado
à autoridade superior, que poderá:
I – determinar o retomo dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis;
II – anular o procedimento, no todo ou em parte,
por vício insanável;
III – revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
IV – adjudicar o objeto e homologar a licitação.
Subseção III
Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações
no Âmbito do RDC
Art. 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta Lei:
I – pré-qualiﬁcação permanente;
II – cadastramento;
III – sistema dc registro de preços; e
IV – catálogo eletrônico de padronização.
Parágrafo único. Os procedimentos de que trata
o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e
objetivos deﬁnidos em regulamento.
Art. 30. Considera-se pré-qualiﬁcação permanente o procedimento anterior à licitação destinado
a identiﬁcar:
I – fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a
execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; e
II – bens que atendam ás exigências técnicas e
de qualidade da administração pública.
§ 1º O procedimento de pré-qualiﬁcação ﬁcará
permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados. –
§ 2° A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualiﬁcados, nas condições
estabelecidas em regulamento.
§ 3° A pré-qualiﬁcação poderá ser efetuada nos
grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos
fornecedores.
§ 4° A pré-qualiﬁcação poderá ser parcial ou total,
contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação
ou técnicos necessários à contratação, assegurada,
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em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre
os concorrentes.
§ 5° A pré-qualiﬁcação terá validade de 1 (um)
ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer
tempo.
Art. 31. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no
máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo.
§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente
divulgados e ﬁcarão permanentemente abertos para
a inscrição de interessados.
§ 2° Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.
§ 3° A atuação do licitante no cumprimento de
obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
§ 4° A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar
de satisfazer as exigências de habilitação ou as estabelecidas para admissão cadastral.
Art. 32. O Sistema de Registro de Preços, especiﬁcamente destinado ás licitações de que trata esta
Lei, reger-se-á pelo disposto em regulamento.
§ 1° Poderá aderir ao sistema referido no caput
deste artigo qualquer órgão ou entidade responsável
pela execução das atividades contempladas no art.
1° desta Lei.
§ 2° 0 registro de preços observará, entre outras,
as seguintes condições:
I – efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;
II – seleção de acordo com os procedimentos
previstos em regulamento;
III – desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;
IV – deﬁnição da validade do registro; e
V – inclusão, na respectiva ata, do registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com
preços iguais ao do licitante vencedor na sequência
da classiﬁcação do certame, assim como dos licitantes
que mantiverem suas propostas originais.
§ 3° A existência de preços registrados não obriga a administração pública a ﬁrmar os contratos que
deles poderão advir, sendo facultada a realização de
licitação especíﬁca, assegurada ao licitante registrado
preferência em igualdade de condições.
Art. 33. O catálogo eletrônico de padronização de
compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a
permitir a padronização dos itens a serem adquiridos
pela administração pública que estarão disponíveis
para a realização de licitação.
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Parágrafo único. O catálogo referido no caput
deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo
critério de julgamento seja a oferta de menor preço ou
de maior desconto e conterá toda a documentação e
procedimentos da fase interna da licitação, assim como
as especiﬁcações dos respectivos objetos, conforme
disposto em regulamento.
Subseção IV
Da Comissão de Licitação
Art. 34. As licitações promovidas consoante o RDC
serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de licitações, composta majoritariamente
por servidores ou empregados públicos pertencentes
aos quadros permanentes dos órgãos ou entidades
da administração pública responsáveis pela licitação.
§ 1° As regras relativas ao funcionamento das
comissões de licitação e da comissão de cadastramento de que trata esta Lei serão estabelecidas em
regulamento.
§ 2º Os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados
pela comissão, salvo se posição individual divergente
estiver registrada na ata da reunião em que houver
sido adotada a respectiva decisão.
Subseção V
Da Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
Art. 35. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas nos arts. 24 e 25 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se, no que
couber, às contratações realizadas com base no RDC.
Parágrafo único. O processo de contratação por
dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá seguir
o procedimento previsto no art. 26 da Lei n°8.666, de
21 de junho de 1993.
Subseção VI
Das Condições Especíﬁcas
para a Participação nas Licitações
e para a Contratação no RDC
Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta
nas licitações de que trata esta Lei:
I – da pessoa ﬁsica ou jurídica que elaborar o
projeto básico ou executivo correspondente;
II – da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo correspondente;
III – da pessoa jurídica da qual o autor do projeto
básico ou executivo seja administrador, sócio com mais
de 5% (cinco por cento) do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado; ou

563

Julho de 2011

IV – do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
§ 1° Não se aplica o disposto nos incisos I, 1I
e III do caput deste artigo no caso das contratações
integradas.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não impede, nas licitações para a contratação de obras ou
serviços, a previsão de que a elaboração de projeto
executivo constitua encargo do contratado, consoante
preço previamente ﬁxado pela administração pública.
§ 3° É permitida a participação das pessoas físicas
ou jurídicas de que tratam os incisos II e III do caput
deste artigo em licitação ou na execução do contrato,
como consultor ou técnico, nas funções de ﬁscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente
a serviço do órgão ou entidade pública interessados.
§ 4º Para ﬁns do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos
de bens e serviços a estes necessários.
§ 5º O disposto no § 4° deste artigo aplica-se aos
membros da comissão de licitação.
Art. 37. É vedada a contratação direta, sem licitação, de pessoa jurídica na qual haja administrador
ou sócio com poder de direção que mantenha relação
de parentesco, inclusive por aﬁnidade, até o terceiro
grau civil com:
I – detentor de cargo em comissão ou função de
conﬁança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; e
II – autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade da administração pública.
Art. 38. Nos processos de contratação abrangidos
por esta Lei, aplicam-se as preferências para fornecedores ou tipos de bens, serviços e obras previstos na
legislação, em especial as referidas:
I – no art. 3º da Lei n° 8.248, de 23 de outubro
de 1991;
II – no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993; e
III – nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.
Seção III
Das Regras Especíﬁcas Aplicáveis aos
Contratos Celebrados no Âmbito do RDC
Art. 39. Os contratos administrativos celebrados
com base no RDC reger-se-ão pelas normas da Lei
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n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das
regras especíﬁcas previstas nesta Lei.
Art. 40. É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condições estabelecidos:
I – revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação
das cominações previstas na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e nesta Lei; ou
II – convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para a celebração do contrato
nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos tenros do inciso II
do caput deste artigo, a administração pública poderá
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classiﬁcação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para
a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados
nos termos do instrumento convocatório.
Art. 41. Na hipótese do inciso XI do art. 24 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens
em consequência de rescisão contratual observará a
ordem de classiﬁcação dos licitantes remanescentes e
as condições por estes ofertadas, desde que não seja
ultrapassado o orçamento estimado para a contratação.
Art. 42. Os contratos para a execução das obras
previstas no plano plurianual poderão ser ﬁrmados pelo
período nele compreendido, observado o disposto no
capta do art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 43. Na hipótese do inciso II do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, os contratos celebrados pelos entes públicos responsáveis pelas atividades descritas no art. 1° desta Lei poderão ter sua
vigência estabelecida até a data da extinção da APO.
Art. 44. As normas referentes à anulação e revogação das licitações previstas no art. 49 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, aplicar-se-ão às contratações realizadas com base no disposto nesta Lei.
Seção IV
Dos Pedidos de Esclarecimento, Impugnações
e Recursos
Art. 45. Dos atos da administração pública decorrentes da aplicação do RDC caberão:
I – pedidos de esclarecimento e impugnações ao
instrumento convocatório no prazo mínimo de:
a) até 2 (dois) dias úteis antes da data
de abertura das propostas, no caso de licitação para aquisição ou alienação de bens; ou
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b) até 5 (cinco) dias úteis antes da data
de abertura das propostas, no caso de licitação para contratação de obras ou serviços;
II – recursos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados a partir da data da intimação ou da lavratura
da ata, em face:
a) do ato que deﬁra ou indeﬁra pedido de
pré-qualiﬁcação de interessados;
b) do ato de habilitação ou inabilitação
de licitante;
c) do julgamento das propostas;
d) da anulação ou revogação da licitação;
e) do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;
f) da rescisão do contrato, nas hipóteses
previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993;
g) da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a administração pública; e
III – representações, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados a partir da data da intimação, relativamente a atos de que não caiba recurso hierárquico.
§ 1° Os licitantes que desejarem apresentar os
recursos de que tratam as alíneas a, b e c do inciso II
do capuz deste artigo deverão manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
§ 2° O prazo para apresentação de contrarrazões
será o mesmo do recurso e começará imediatamente
após o encerramento do prazo recursal.
§ 3° É assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
§ 4° Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
§ 5° Os prazos previstos nesta Lei iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no âmbito
do órgão ou entidade.
§ 6° O recurso será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo
de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão do recurso ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob
pena de apuração dc responsabilidade.
Art. 46. Aplica-se ao RDC o disposto no art. 113
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Seção V
Das Sanções Administrativas
Art. 47. Ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem
como das demais cominações legais, o licitante que:
I – convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no
art. 41 desta Lei;
II – deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documento falso;
III – ensejar o retardamento da execução ou da
entrega do objeto da licitação sem motivo justiﬁcado;
IV – não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justiﬁcado;
V – fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude ﬁscal; ou
VII – der causa à inexecução total ou parcial do
contrato.
§ 1º A aplicação da sanção de que trata o caput
deste artigo implicará ainda o descredenciamento do
licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo,
dos sistemas de cadastramento dos entes federativos
que compõem a Autoridade Pública Olímpica.
§ 2º As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações e aos
contratos regidos por esta Lei.
CAPÍTULO II
Outras Disposições
Seção I
Alterações da Organização da
Presidência da República e dos Ministérios.
Art. 48. A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º A Presidência da República é
constituída, essencialmente:
I – pela Casa Civil;
II – pela Secretaria-Geral;
III – pela Secretaria de Relações Institucionais;
IV – pela Secretaria de Comunicação
Social;
V – pelo Gabinete Pessoal;
VI – pelo Gabinete de Segurança Institucional;
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VII – pela Secretaria de Assuntos Estratégicos;
VIII – pela Secretaria de Políticas para
as Mulheres;
IX – pela Secretaria de Direitos Humanos;
X – pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
XI – pela Secretaria de Portos; e
XII – pela Secretaria de Aviação Civil.
§ 1º........................................................
..............................................................
X – o Conselho de Aviação Civil.
. .....................................................”(NR)
“Art. 2º À Casa Civil da Presidência da
República compete:
I – assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de
suas atribuições, especialmente:
a) na coordenação e na integração das
ações do Governo;
b) na veriﬁcação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais;
c) na análise do mérito, da oportunidade
e da compatibilidade das propostas, inclusivo
das matérias em tramitação no Congresso
Nacional, com as diretrizes governamentais;
d) na avaliação e monitoramento da ação
governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal:
II – promover a publicação e a preservação dos atos oﬁciais. Parágrafo único. A Casa
Civil tem como estrutura básica:
I – o Conselho Deliberativo do Sistema
de Proteção da Amazônia:
II – a Imprensa Nacional;
III – o Gabinete;
IV – a Secretaria-Executiva: e
V – até 3 (três) Subcheﬁas.” (NR)
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ lº À Secretaria-Geral da Presidência
da República compete ainda:
I – supervisão e execução das atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência
da República; e
II – avaliação da ação governamental e
do resultado da gestão dos administradores,
no âmbito dos órgãos integrantes da Presidência da República e Vice-Presidência da
República, além de outros determinados em
legislação especíﬁca, por intermédio da ﬁs-
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calização contábil, ﬁnanceira, orçamentária,
operacional e patrimonial.
§ 2º A Secretaria-Geral da Presidência
da República tem como estrutura básica:
I – o Conselho Nacional de Juventude;
II – o Gabinete;
III – a Secretaria-Executiva;
IV – a Secretaria Nacional de Juventude;
V – até 5 (cinco) Secretarias; e
VI – 1 (um) órgão de Controle Interno.
§ 3º Caberá ao Secretário-Executivo da
Secretaria-Geral da Presidência da República
exercer, além da supervisão e da coordenação
das Secretarias integrantes da estrutura da
Secretaria-Geral da Presidência da República
subordinadas ao Ministro de Estado, as funções que lhe forem por este atribuídas.” (NR)
“Art. 6º Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete:
I – assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República no desempenho de
suas atribuições;
II – prevenir a ocorrência e articular o
gerenciamento de crises, em caso de grave e
iminente ameaça à estabilidade institucional;
III – realizar o assessoramento pessoal
em assuntos militares e de segurança;
IV – coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação;
V – zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do
Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República e respectivos familiares, dos titulares
dos órgãos essenciais da Presidência da República e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente
da República, bem como pela segurança dos
palácios presidenciais e das residências do
Presidente e do Vice-Presidente da República.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
..............................................................
§ 4º O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem como
estrutura básica:
I – a Agência Brasileira de Inteligência
(Abin);
II – o Gabinete;
III – a Secretaria-Executiva; e
IV – até 3 (três) Secretarias.”(NR)
“Art. 11-A. Ao Conselho de Aviação Civil,
presidido pelo Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
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República, com composição e funcionamento
estabelecidos pelo Poder Executivo, compete
estabelecer as diretrizes da política relativa ao
setor de aviação civil.”
“Art. 24-D. À Secretaria de Aviação Civil
compete:
I – formular, coordenar e supervisionar as
políticas para o desenvolvimento do setor de
aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, em articulação, no que
couber, com o Ministério da Defesa;
II – elaborar estudos e projeções relativos
aos assuntos de aviação civil e de infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil e sobre
a logística do transporte aéreo e do transporte intermodal e multimodal, ao longo de eixos
e ﬂuxos de produção em articulação com os
demais órgãos governamentais competentes,
com atenção às exigências de mobilidade urbana e acessibilidade;
III – formular e implementar o planejamento estratégico do setor, deﬁnindo prioridades dos programas de investimentos;
IV – elaborar e aprovar os planos de
outorgas para exploração da infraestrutura
aeroportuária, ouvida a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac);
V – propor ao Presidente da República
a declaração de utilidade pública, para ﬁns de
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à construção, manutenção e expansão da infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária;
VI – administrar recursos e programas
de desenvolvimento da infraestrutura de aviação civil;
VII – coordenar os órgãos e entidades
do sistema de aviação civil, em articulação
como Ministério da Defesa, no que couber; e
VIII – transferir para Estados, Distrito Federal e Municípios a implantação, administração, operação, manutenção e exploração de
aeródromos públicos, direta ou indiretamente.
Parágrafo único. A Secretaria de Aviação
Civil tem como estrutura básica o Gabinete, a
Secretaria-Executiva e até 3 (três) Secretarias.”
“Art. 25 .................................................
..............................................................
Parágrafo único. São Ministros de Estado:
I – os titulares dos Ministérios;
II – os titulares das Secretarias da Presidência da República;
III – o Advogado-Geral da União;
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IV – o Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
V – o Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República;
VI – o Chefe da Controladoria-Geral da
União;
VII – o Presidente do Banco Central do
Brasil.” (NR)
Art. 27 ...................................................
..............................................................
VII – Ministério da Defesa:
..............................................................
y) infraestrutura aeroespacial e aeronáutica;
operacionalização do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam); ...........................
XII– .......................................................
.......................................................................
6. (revogado);
XIV– .....................................................
.......................................................................
m) articulação, coordenação, supervisão,
integração e proposição das ações do Governo c do Sistema Nacional de Políticas sobre
Drogas nos aspectos relacionados com as
atividades de prevenção, repressão ao tráﬁco
ilícito e à produção não autorizada de drogas,
bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de
usuários e dependentes e ao Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;
n) política nacional de arquivos; e
o) assistência ao Presidente da República em matérias não afetas a outro Ministério;
.................................................... (NR) “
Art. 29 ...................................................
VI – do Ministério da Cultura: o Conselho Superior de Cinema, o Conselho Nacional
de Política Cultural, a Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura e até 6 (seis) Secretarias;
VII – do Ministério da Defesa: o Conselho
Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o
Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a Escola Superior de Guerra, o Centro
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia (Censipam), o Hospital das Forças Armadas, a Representação Brasileira na
Junta Interamericana de Defesa, até 3 (três)
Secretarias e um órgão de Controle Interno;
XIV – do Ministério da Justiça: o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
o Conselho Nacional de Segurança Pública,

567

Julho de 2011

o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual, o Conselho Nacional
de Arquivos, o Conselho Nacional de Políticas
sobre Drogas, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, a Defensoria Pública da União, o
Arquivo Nacional e até 6 (seis) Secretarias;
..............................................................
§ 3º (Revogado).
..............................................................
§ 8º Os proﬁssionais da Segurança Pública Ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede
Ferroviária Federal (RFFSA), da Companhia
Brasileira dc Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa dc Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) que estavam em exercício em 11 de
dezembro de 1990, passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do
Ministério da Justiça.” (NR)
Art. 49. São transferidas as competências referentes à aviação civil do Ministério da Defesa para a
Secretaria de Aviação Civil.
Art. 50. O acervo patrimonial dos órgãos transferidos, incorporados ou desmembrados por esta Lei será
transferido para os Ministérios, órgãos e entidades que
tiverem absorvido as correspondentes competências.
Parágrafo único. O quadro de servidores efetivos
dos órgãos de que trata este artigo será transferido
para os Ministérios e órgãos que tiverem absorvido
as correspondentes competências.
Art. 51.O Ministério da Defesa e o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão, até 1°
de junho de 2011, as providências necessárias para
a efetivação das transferências de que trata esta Lei,
inclusive quanto à movimentação das dotações orçamentárias destinadas aos órgãos transferidos.
Parágrafo único. No prazo de que trata o caput,
o Ministério da Defesa prestará o apoio administrativo
e jurídico necessário para garantir a continuidade das
atividades da Secretaria de Aviação Civil.
Art. 52. Os servidores e militares requisitados
pela Presidência da República em exercício, em 31
de dezembro de 2010, no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, no Arquivo
Nacional e na Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas, poderão permanecer à disposição, respectivamente, do Ministério da Defesa e do Ministério da
Justiça, para exercício naquelas unidades, bem como
ser novamente requisitados caso tenham retomado
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aos órgãos ou entidades de origem antes de 18 de
março de 2011.
§ 1° Os servidores e militares de que trata o caput
poderão ser designados para o exercício de Gratiﬁcações de Representação da Presidência da República
ou de Gratiﬁcação de Exercício em Cargo dc Conﬁança
nos órgãos da Presidência da República devida aos
militares enquanto permanecerem nos órgãos para os
quais foram requisitados.
§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, as Gratiﬁcações de Representação e as Gratiﬁcações de Exercício em Cargo de Conﬁança nos órgãos da Presidência
da República devidas aos militares serão restituídas à
Presidência da República quando cessar o exercício
do servidor ou do militar.
§ 3° Aplica-se o disposto no parágrafo único do
art. 2° da Lei n° 9.007, de 17 de março de 1995, aos
servidores referidos neste artigo.
Seção II
Das Adaptações da Legislação da Anac
Art. 53. A Lei n°11.182, de 27 de setembro de
2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3° A Anac, no exercício de suas
competências, deverá observar e implementar
as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no
que se refere a:
.................................................... ” (NR)
“Art. 8° ..................................................
XXII – aprovar os planos diretores dos
aeroportos;
XXIII – (revogado);
XXVII —(revogado);
XXVIII – ﬁscalizar a observância dos requisitos técnicos na construção, reforma e ampliação de aeródromos e aprovar sua abertura
ao tráfego;
XXXIX – apresentar ao Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República proposta de orçamento;
XL – elaborar e enviar o relatório anual de
suas atividades á Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República e, por intermédio
da Presidência da República, ao Congresso
Nacional;
..............................................................
XLVII – (revogado);
..............................................................
“Art. 11 .................................................
I – propor, por intermédio do Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
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da Presidência da República, ao Presidente da
República, alterações do regulamento da Anac;
..................................................... ”(NR)
“Art. 14 ..................................................
§ 2° Cabe ao Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por
comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis, competindo
ao Presidente da República determinar o
afastamento preventivo, quando for o caso,
e proferir julgamento.” (NR)
Seção III
Da Adaptação da Legislação da Infraero
Art. 54. 0 art. 2° da Lei n° 5.862, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° A Infraero terá por ﬁnalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial
e comercialmente a infraestrutura aeroportuária
que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República.
..............................................................
Seção IV
Da Adaptação do Programa Federal
de Auxilio a Aeroportos
Art. 55. O art. 1° da Lei n° 8.399, de 7 de janeiro
de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:
„
Art. )° ...................................................
§ 2° A parcela de 20% (vinte por cento)
especiﬁcada neste artigo constituirá o suporte
ﬁnanceiro do Programa Federal de Auxílio a
Aeroportos a ser proposto e instituído de acordo com os Planos Aeroviários Estaduais e estabelecido por meio de convênios celebrados
entre os Governos Estaduais e a Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República.
§ 3° Serão contemplados com os recursos dispostos no § 2° os aeroportos estaduais
constantes dos Planos Aeroviários e que sejam
objeto de convênio especíﬁco ﬁrmado entro o
Governo Estadual interessado e a Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República.
.................................................... ” (NR)
Seção V
Dos Cargos Decorrentes da Reestruturação
da Secretaria de Aviação Civil
Art. 56. É criado o cargo de Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República.
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Art. 57. É criado o cargo em comissão, de Natureza Especial, de Secretário-Executivo da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República.
Art. 58. São criados, no âmbito da administração
pública federal, os seguintes cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores destinados à Secretaria de Aviação Civil:
I – 2 (dois) DAS-6;
II – 9 (nove) DAS-5;
III – 23 (vinte e três) DAS-4;
IV – 39 (trinta e nove) DAS-3;
V – 35 (trinta e cinco) DAS-2;
VI – 19 (dezenove) DAS-1.
Art. 59. É transformado o cargo, de Natureza Especial, de Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas
no cargo, de Natureza Especial, de Assessor Chefe
da Assessoria Especial do Presidente da República.
Art. 60. A Tabela a do Anexo I da Lei n° 11526,
de 4 de outubro de 2007, passa a vigorar acrescida
da seguinte linha:
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Seção VII
Da Criação do
Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC)

Seção VI
Do Pessoal Destinado ao Controle de Tráfego Aéreo

Art. 63. É instituído o Fundo Nacional de Aviação
Civil (FNAC), de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, para
destinação dos recursos do sistema de aviação civil.
§ 1º São recursos do FNAC aqueles referentes
ao Programa Federal de Auxilio a Aeroportos, conforme disposto na Lei n° 8.399, de 7 de janeiro de 1992,
e demais recursos que lhe forem atribuídos.
§ 2° Os recursos do FNAC serão aplicados no
desenvolvimento e fomento das infraestmturas aeroportuária e aeronáutica civil.
§ 3° As despesas do FNAC correrão à conta de
dotações orçamentárias especíﬁcas alocadas no orçamento geral da União, observados os limites anuais
de movimentação e empenho e de pagamento.
§ 4° Deverão ser disponibilizadas, anualmente,
pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República, em seu sítio eletrônico, informações contábeis e ﬁnanceiras, além de descrição dos resultados
econômicos e sociais obtidos pelo FNAC.

Art. 61. O art. 2° da Lei n° 11.458, de 19 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III
Disposições Finais

“Art. 2º A contratação de que trata esta
Lei será de, no máximo, 160 (cento e sessenta)
pessoas, com validade de até 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogada por sucessivos períodos até 18 de março de 2013.
§ 1° Prorrogações para períodos posteriores à data prevista no caput deste artigo
poderão ser autorizadas, por ato conjunto dos
Ministros de Estado da Defesa e do Planejamento. Orçamento e Gestão, mediante justiﬁcativa dos motivos que impossibilitaram a
total substituição dos servidores temporários
por servidores efetivos admitidos nos termos
do inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
§ 2° Na hipótese do § 10 deste artigo,
regulamento estabelecerá critérios de substituição gradativa dos servidores temporários.
§ 3° Nenhum contrato de que trata esta
Lei poderá superar a data limite de 1° de dezembro de 2016.” (NR)
Art. 62. São criados, no Quadro de Pessoal do
Comando da Aeronáutica, 100 (cem) cargos efetivos
de Controlador de Tráfego Aéreo, de nível intermediário, integrantes do Grupo-Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo, código Dacta-1303.

Art. 64. O Poder Executivo federal regulamentará
o disposto no Capítulo 1 desta Lei.
Art. 65. Até que a Autoridade Pública Olímpica
deﬁna a Carteira de Projetos Olímpicos, aplica-se, excepcionalmente, o disposto nesta Lei às contratações
decorrentes do inciso I do art. 1° desta Lei, desde
que sejam imprescindíveis para o cumprimento das
obrigações assumidas perante o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paraolímpico Internacional, e
sua necessidade seja fundamentada pelo contratante
da obra ou serviço.
Art. 66. Para os projetos de que tratam os incisos I a III do art. 1° desta Lei, o prazo estabelecido
no inciso II do § 1° do art. 8° da Medida Provisória n°
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, passa a ser ode
31 de dezembro de 2013.
Art. 67. A Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de
2010, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 62-A:
“Art. 62-A. Para efeito da análise das operações de crédito destinadas ao ﬁnanciamento
dos projetos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, para a Copa das Confederações
da Federação Internacional de Futebol Associação – Fifa 2013 e para a Copa do Mundo
Fifa 2014, a veriﬁcação da adimplência será
efetuada pelo número do registro no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) principal
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que represente a pessoa jurídica do mutuário
ou tomador da operação de crédito.”
Art. 68. O inciso II do § 1° do art. 8° da Medida
Provisória n° 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – os empréstimos ou ﬁnanciamentos
tomados perante organismos ﬁnanceiros multilaterais e instituições de fomento e cooperação
ligadas a governos estrangeiros, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e a Caixa Econômica Federal, que
tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora, e desde que contratados no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da publicação
da Lei dc conversão da Medida Provisória n°
527, de 18 de março de 2011, e destinados
exclusivamente à complementação de programas em andamento;
......................................................”(NR)
CAPÍTULO IV
Das Revogações
Art. 69. Revogam-se:
I – os §§ 1° e 2° do art. 6º, item 6 da alínea ido
inciso XII do art. 27 e o § 3° do art. 29, todos da Lei n°
10.683, de 28 de maio de 2003;
II – os §§ 4° e 5° do art. 16 da Lei n° 9.649, de
27 de maio de 1998; e
III – os incisos XXIII, XXVII e XLVII do art. 8° e o § 2°
do art. 10 da Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 2005.
Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos ﬁnanceiros, no tocante ao art. 52 desta Lei, a contar da transferência dos
órgãos ali referidos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão
Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002, para elaboração do projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes
da vigência da medida provisória no prazo de 15 dias
contados da decisão.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
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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.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (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.)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e

JULHO 2011
27454

Quinta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 801, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437,
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de
julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá outras
providências.
(Pendente de emissão de pareceres da
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a
Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta,
com voto vencido, ad hoc, da Senadora Marisa Serrano.
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo
e julgamento colegiado em primeiro grau de
jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera os Decretos-Leis nºs
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e as Leis nºs 9.503,
de 23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
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Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
estabelece a obrigatoriedade da aprovação,
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para titular de Aditância nas representações diplomáticas.
Parecer sob nº 592, de 2011, da Comissão Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Gim
Argello, CRE)
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem, de iniciativa do Presidente
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece
normas para a organização e a manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
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Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 5, de 2008 e do Requerimento nº 591, de 2011,
de adiamento da discussão – art. 279, III)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta
o emprego de algemas em todo o território
nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas apresentadas ao Substitutivo,
em turno suplementar, perante à Comissão):
favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
13
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 760, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (altera
o Código Florestal).
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14
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 777, de 2011, de autoria do Senador Ciro
Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2011,
por regularem matéria correlata (adaptação
de veículos automotores a pessoas com deﬁciência física).
15
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2011, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o
Estatuto da Cidade).
São os seguintes os discursos dos Senadores Cyro Miranda e Romero Jucá enviados
à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, do Regimento Interno.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Gostaria de registrar neste Plenário minha admiração pelo saudoso
Presidente Itamar Franco, que conseguiu algo difícil
na política: ser unanimidade, não só pelo seu espírito
público incorruptível em favor do Brasil, mas também
pela honradez e retidão moral.
É preciso que se repita e se reaﬁrme continuamente o legado que nos brindou Itamar Franco, porque, sem ele, o Brasil poderia não ter trilhado o caminho da consolidação democrática e da estabilização
econômica.
Itamar assumiu a Presidência da República num
momento difícil da vida nacional, mas soube desempenhar com maestria a condução do Brasil e consolidar o processo de transição do poder sem percalços
ou solavancos.
Com a coragem de Itamar para enfrentar a inﬂação, o Plano Real tornou-se possível, bem como todos
os dividendos colhidos pela estabilização econômica
que se incorporaram ao cotidiano brasileiro.
Não tenho dúvida de que o Governo Itamar representou um dos mais importantes marcos da história
contemporânea brasileira. Foi notória a sua capacidade
de articular as forças políticas do país após o impeachment do Presidente.
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Itamar Franco soube mostrar como era fundamental para a Nação brasileira seguir pela via democrática reconquistada depois de tantos anos de sombria
ditadura militar.
Como se esses exemplos não bastassem, o saudoso Presidente Itamar resolveu continuar a nos dar
lições mesmo depois da morte.
Não quis a honraria de ser velado no Palácio do
Planalto e preferiu o aconchego de Minas Gerais e o
repouso eterno em Juiz de Fora, onde sempre buscou
refúgio e tranquilidade.
A morte do Presidente e Senador Itamar Franco
cria uma lacuna na vida nacional.
Itamar Franco deixa um inestimável legado de
honradez e espírito público.
Que ele possa permanecer como exemplo para
as futuras gerações de políticos e homens públicos.
Muito obrigado!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é com satisfação que registro o recebimento de importante publicação da Associação
Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos,
com inúmeros dados e estatísticas sobre esse importantíssimo segmento de nossa indústria farmacêutica.
Os genéricos, Sr. Presidente, têm, no mínimo,
preços 35% inferiores aos medicamentos de referência. Em média, na venda ao consumidor, custam a
metade do valor.
São, nesse sentido, uma das mais importantes
ferramentas de políticas públicas na área de saúde.
Não fossem os genéricos, o acesso a diversos medica-
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mentos estaria comprometido para as classes menos
favorecidas de nossa sociedade.
Desde a sua criação legal, em 1999, o mercado
de medicamentos genéricos cresce exponencialmente.
Se, em 2000, apenas 8 empresas produziam 91 produtos com essa chancela, atualmente são cerca de 101
laboratórios atuando nesse segmento, com mais de
3.100 medicamentos diferentes produzidos.
Desses medicamentos, 90% são desenvolvidos e
fabricados localmente, com tecnologia nacional. Cinco
de nossos dez maiores laboratórios possuem uma extensa linha de produção para medicamentos genéricos.
Entretanto, Sr. Presidente, ao compararmos a
participação no mercado brasileiro desse segmento
com outras nações, percebemos que ainda estamos
bem atrás. Isso se deve, essencialmente, pela ausência de uma efetiva participação do governo através de
políticas de reembolso, medida corrente em países
europeus e nos EUA.
É com esse empenho, meus Nobres Colegas, que
devemos, cada vez mais, incentivar e apoiar o crescimento de nossa produção de medicamentos genéricos,
no sentido de oferecer remédios mais baratos para a
população e para a nossa rede pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerro a sessão, tendo em vista o encerramento do seu prazo regimental, às 20 horas e 30 minutos.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 31
minutos.)
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