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Ata da 235ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 11 de dezembro de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Tião Viana,  
Romeu Tuma, Gilvam Borges e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 20 horas e 30 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

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

O tempo destinado aos oradores do Período do 
Expediente da presente sessão será dedicado a co-
memorar os 48 anos de fundação da Rede Sarah de 
Hospitais de Reabilitação, nos termos do Requerimen-
to de nº 1.559, de 2008, do Senador Garibaldi Alves 
e outros Srs. Senadores.

Tenho a honra de convidar para compor a Mesa o 
Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, idealizador da Rede 
Sarah de Hospitais de Reabilitação e Presidente da 
Associação das Pioneiras Sociais. (Palmas.)

Tenho a honra também de convidar para com-
por a Mesa a Drª Lúcia Willadino Braga, Presidente 
e Diretora Executiva da Rede Sarah de Hospitais de 
Reabilitação. (Palmas.)

Tenho a honra de convidar para compor a Mesa, re-
presentando a Câmara dos Deputados, o ex-Ministro da 
Saúde e Deputado Federal, Alcenir Guerra. (Palmas.)

Quero registrar, com muita satisfação, a presença 
nesta sessão da Srª Elsita Campos da Paz, esposa do 
Dr. Aloysio Campos da Paz. (Palmas.)

Quero também registrar, com igual satisfação, 
a presença de Priscilla Campos da Paz, filha do Dr. 
Aloysio Campos da Paz Júnior; do Sr. José Carlos 
Daher, Diretor Superintendente do Hospital Daher; 
do Sr. Jornalista Ari Cunha, Vice-Presidente do jornal 
Correio Braziliense; dos funcionários da Rede Sarah 
de Hospitais de Reabilitação. (Palmas.)

Agradeço a presença de todos aqui, senhoras e 
senhores, convidadas e convidados.

Daremos início aos nossos trabalhos lendo o ar-
tigo do jornalista Ari Cunha a respeito do trabalho da 
Rede Sarah de Hospitais, se ele me permite.

Amor ao próximo.
O Senado Federal abre as portas em ho-

menagem aos 48 anos de fundação da Rede 
Sarah de Hospitais de Reabilitação. O Presi-
dente, Senador Garibaldi Alves, faz o convite 
para a comemoração do feito que a história 
de Brasília registra desde o primeiro dia de 
funcionamento.

Inaugurava-se a cidade e nascia a Fun-
dação das Pioneiras Sociais. Era plantada 
a semente do Sarinha, modesta construção 
voltada para a W3. Os primeiros atendimentos 
traziam a confiança de que a equipe merecia 
o respeito da cidade.

O ano de 1970 confirmava o entusias-
mo de jovens egressos das universidades 

brasileiras. Da união surgiu o Hospital Sarah 
de Brasília.

Era o entusiasmo de pequeno grupo de 
funcionários em que todos tinham o mesmo 
valor. A hierarquia era de cargos, e o trabalho 
criava forma de comunidade com destino de 
bem atender a população.

Aloysio Campos da Paz, de família com 
origem médica, carioca, dava o exemplo de 
amor ao próximo. Eram comunistas no sentido 
real da palavra. Estava no espírito do jovem 
médico que seu destino se ligava ao povo. 
Não tratar dos doentes somente. Era dar-lhes 
a confiança de que todos são iguais e mere-
cem a atenção como seres humanos. O amor 
ao próximo é a linha reta da vida e da famí-
lia. Transformou-se em axioma de vivência 
coletiva 

Começava novo século e a Fundação se 
transformava em Associação das Pioneiras So-
ciais. Cria-se a primeira instituição pública não 
estatal. A única autorizada a assinar contrato 
de gestão. O dinheiro é do governo. A admi-
nistração presta conta da verba recebida, en-
quanto o Congresso contribui com o orçamento 
seguinte. Os detalhes são cumpridos com a 
finalidade que fez crescer a instituição.

Doente não paga um tostão no Sarah. 
O dinheiro é do governo e administrado pela 
Associação das Pioneiras. Recursos da União 
são transformados em serviços para o cida-
dão que paga imposto. Não há tratamento de 
emergência. Cada caso é estudado por equi-
pes. A atenção é fundamental.

Todos os anos são feitos estudos sobre 
o Sarah. Em primeiro lugar vem a atenção 
do profissional ao tratamento. Em seguida, a 
organização da instituição. Lá adiante é que 
vem o cartão de visita dos hospitais. A limpe-
za na entrada e das instalações. Vê-se que o 
povo sente que é bem tratado, antes de entrar 
num ambiente de higiene. A causa é simples: 
quem trata com ossos tem cuidado redobrado 
contra infecções.

Há unidades no Amapá, Pará, Maranhão, 
Bahia, Minas, Ceará, Rio e no Distrito Federal 
(no Plano Piloto e no Lago Norte, onde se ins-
talou o Centro Internacional de Neurociências 
e Reabilitação) [só está faltando o Rio Gran-
de do Norte]. Em dezembro de 1999, a prin-
cipal pesquisadora da Rede Sarah, que nela 
ingressou nos anos 1970, Drª Lúcia Willadino 
Braga, recebeu o título de Honoris Causa pela 
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Universidade de Reims, uma das mais antigas 
da Europa. Esse título é concedido a cada 50 
anos a três cientistas. Outros reconhecimentos 
vieram de universidades de vários países. O 
valor profissional de Drª Lúcia Willadino Braga 
cresceu na comunidade médica internacional 
principalmente da Escandinávia, Europa, Es-
tados Unidos e Canadá. Antes de existir para 
o público, a Internet unia unidades médicas 
desses países, inclusive no Brasil, represen-
tado pelo Sarah.

Relatório do ano passado, apresentado 
à União e submetido ao Tribunal de Contas 
da União, indica a realização de 18.760.254 
procedimentos que beneficiaram 1.576.147 
brasileiros oriundos de todos os Estados. O 
Brasil saúda a Rede Sarah.

Assinado: Ari Cunha.
Publicado no Correio Braziliense de 

quinta-feira, 11 de dezembro de 2008.
(Palmas.)

Preparei um discurso, mas creio que Ari Cunha 
já disse muita coisa que nele consta.

A imagem pública de uma instituição é seu maior 
patrimônio. A Rede Sarah é vista pela sociedade brasi-
leira e também pela classe médica como uma entida-
de modelar da área de saúde. Essa avaliação positiva 
decorre dos bons serviços prestados a milhões de pa-
cientes ao longo de 48 anos de existência.

O que era, em 1960, uma pequena unidade de 
atendimento, o Sarinha, como disse muito bem Ari 
Cunha, transformou-se numa rede administrada pela 
Fundação das Pioneiras Sociais, tornou-se, pelas mãos 
idealistas do Dr. Campos da Paz, uma rede de hospitais 
públicos de reputação internacional, especializada na 
reabilitação de pacientes com problemas no sistema 
nervoso central e no aparelho locomotor.

O nível de satisfação dos pacientes é enorme e 
não se tem notícia de índice semelhante em outra área; 
afinal, 97% dos pacientes classificaram como “boa” ou 
“ótima” a assistência recebida.

Esse trabalho competente, centrado em princí-
pios humanitários, atravessou fronteiras e, hoje, a Rede 
Sarah é procurada por profissionais de todo o mundo, 
em busca de aperfeiçoamento técnico e aprendiza-
gem teórica e prática, oferecidos, por exemplo, pelo 
curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação, na 
unidade de Brasília.

O destaque internacional da Rede é de tal im-
portância que, agora em novembro, por ocasião da 
Conferência Internacional sobre Traumatismo Cere-
bral, ocorrida nos Estados Unidos, esteve presente 

uma única especialista brasileira, a Drª Lúcia Willadino 
Braga, Diretora Executiva da Rede Sarah.

O Congresso norte-americano criou uma Força 
de Trabalho, meus senhores e minhas senhoras, para 
enfrentar o problema dos jovens soldados vítimas de 
traumatismo craniano, e não hesitou em solicitar, for-
malmente, a participação da Rede Sarah na elaboração 
de políticas que permitam encontrar soluções para a 
integração social desses jovens.

A própria arquitetura dos hospitais – e muitos dos 
que aqui estão sabem melhor que eu disso, pois traba-
lham naquela instituição – foi concebida para humani-
zar o ambiente hospitalar, sem descurar dos aspectos 
funcionais e de atributos estéticos e econômicos.

Os conceitos de ambientes flexíveis e humaniza-
dos, de acessibilidade, de economia de energia pelo 
uso da luz e ventilação naturais, de componentes com 
várias funções, do uso de materiais resistentes e de 
soluções arquitetônicas inovadoras viraram paradigma 
para outras instituições, razão pela qual parabenizo o 
arquiteto baiano João Figueiras Lima, o Lelé.

(Palmas.)
Outra característica da Rede Sarah é o preparo 

técnico do pessoal especializado e de apoio, junto com 
a dedicação integral e exclusiva.

O processo de seleção obedece aos rigores do 
concurso público, sujeitando os aprovados a estágio 
probatório e avaliação periódica, o que termina por 
garantir o apuro e a qualidade dos procedimentos mé-
dicos e do atendimento ao paciente.

É de todo desejável, portanto, que a Rede Sa-
rah continue a expandir sua atuação por todo o Brasil, 
fornecendo serviços médicos de altíssima qualidade 
a todos que deles necessitem.

Justíssima, portanto, é esta homenagem que o 
Senado Federal presta à Rede Sarah pela passagem 
dos seus 48 anos.

Quero felicitar, portanto, a Associação das Pionei-
ras Sociais, o Dr. Aloyzio Campos da Paz, a Diretora 
Executiva da instituição, Drª Lúcia, e, em especial, to-
dos vocês que estão aqui, que constituem o corpo de 
funcionários, homens e mulheres dedicados e capazes, 
que tratam das pessoas em momento particularmente 
difícil de suas vidas.

Eu mesmo poderia dar um testemunho. Acho que, 
como todos os Senadores aqui, não tenho deixado em 
paz ninguém que trabalha na Rede Sarah. Quando vejo 
que já saturei de pedidos um funcionário, fico apelando 
para outro, para outro, para que possamos ter o aten-
dimento, porque a demanda vinda de nossos Estados 
é muito grande. Se eu fosse toda vez falar com a Drª 
Lúcia, acho que ela não pesquisaria mais nada.
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Meus senhores e minhas senhoras, era isso o que 
eu tinha a dizer; porém, tenho certeza de que todos 
os Senadores e Senadoras têm muita coisa ainda a 
dizer a respeito dessa instituição que se transformou 
em símbolo de eficiência e também de humanismo, de 
humanidade no atendimento.

Parabéns à Rede Sarah por esses seus 48 anos 
de existência!

Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Presidente Garibaldi...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª tem a pa-
lavra.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a 
V. Exª que me conceda a honra de me inscrever como 
orador, nesta sessão, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª está inscrito. E tenho a honra de passar 
a palavra à Senadora Rosalba... 

Já vai falar?
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – V. 

Exª não vai passar a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Eu ia passar a palavra ao Senador Epitácio 
Cafeteira, mas tenho certeza de que, com o seu cava-
lheirismo, S. Exª vai possibilitar que a Senadora Rosal-
ba fale em primeiro lugar, a não ser que haja...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Se-
nador, faço questão de que o Senador Cafeteira fale 
logo. Não há importância.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Epitácio Cafeteira, V. Exª tem a pa-
lavra.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente do Senado Federal, Senadores 
e Senadoras, dirigentes da Rede Sarah, tenho uma 
história para contar. 

Eu era Governador do Maranhão quando o en-
tão Presidente da República Senador José Sarney 
trabalhou para que a Rede Sarah fosse instalada no 
Maranhão, o que prontamente atendi. Levei o Dr. Cam-
pos da Paz para olhar os terrenos que ele quisesse. E 
ele escolheu o melhor terreno para construir o Sarah 
Kubitschek. 

Esse foi o início da minha história com o Sarah. 
Eu não estava doente, não precisava do Sarah, mas 
precisava levar o Sarah para o povo do Maranhão. E 
a Rede Sarah correspondeu plenamente. 

A Drª Lucinha é esposa do Pedro Braga e nora 
do Deputado Pedro Braga, meu amigo, companheiro 
de luta. E o tempo quis que eu viesse a precisar do 
Sarah Kubitschek. Hoje, freqüento o Sarah Kubitschek, 
fazendo hidroterapia e musculação. Entrei numa ca-
deira de rodas, estou andando – exceto de vez em 
quando, quando ando num carrinho como aquele do 
Dr. Campos da Paz. 

Hoje, digo, com toda certeza, que a Rede Sarah 
é uma fábrica de vida, faz renascer as pessoas que ali 
freqüentam. Eu vi o Senador Geraldo Mesquita inscre-
ver-se; S. Exª tem um filho na Rede Sarah.

Não estou falando com a razão, mas com o cora-
ção. Quero desejar toda a felicidade para os dirigentes 
e para os funcionários do Sarah Kubitschek e dizer que 
sou testemunha de que estou tendo sobrevida graças 
ao Sarah Kubitschek.

Não queria falar antes da Senadora Rosalba, 
que vai usar da palavra como potiguar para pedir uma 
unidade da Rede Sarah também para os potiguares, 
porque S. Exª sabe o quanto é bom. Eu tenho o maior 
orgulho de ter deixado a Rede Sarah no Maranhão – o 
maior orgulho! –, porque isso ajudou muita gente que 
precisava e que encontrou na Rede Sarah a solução 
para os seus problemas.

Quero deixar um abraço não só aos dirigentes 
da Rede Sarah, mas também aos funcionários, que 
trabalham com dedicação exclusiva. São pessoas que 
vivem para a instituição. 

Sr. Presidente, agradeço a honra de ter falado em 
primeiro lugar, para desabafar, pois trago no peito o 
quanto sou grato à organização Sarah Kubitschek. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agora, sim, concedo a palavra à Drª Rosalba 
Ciarlini, como disse o Senador Epitácio Cafeteira, Se-
nadora potiguar, doutora médica.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– E pediatra.

Sr. Presidente, quero saudar o Dr. Aloysio Cam-
pos, Presidente da Associação Sarah; a Drª Lucia Bra-
ga (a quem tenho prazer em conhecer. Já nos falamos 
por telefone, algumas vezes, mas, nesse corre-corre, 
ainda não tive tempo de visitá-la. Quero aqui, desde já, 
dizer da forma carinhosa e prestativa como sempre nos 
atende); o caríssimo Deputado Federal Alceni Guerra, 
meu colega, a quem quero fazer uma referência es-
pecial. Eu era Prefeita. Como sou pediatra, estava no 
meu primeiro mandato – depois o povo ainda me deu 
mais dois mandatos de Prefeita da cidade de Mosso-
ró –, o Dr. Alceni Guerra, sabendo da minha adminis-
tração que colocava a criança em primeiro lugar, foi o 
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Ministro que me deu apoio excepcional na questão da 
assistência à criança, principalmente no primeiro ano 
de vida, na atenção materno-infantil. E nós avançamos 
muito nessa área, graças à sua compreensão, ao seu 
apoio, Deputado Alceni.

Minhas senhoras, meus senhores, Srªs e Srs. Se-
nadores e todos que fazem a Rede Sarah, o Senador 
Epitácio Cafeteira disse certo. Ah, como eu gostaria de 
o meu Rio Grande do Norte ter um hospital da Rede 
Sarah! Como está precisando! Quantas e quantas vezes 
nós tivemos que ajudar as pessoas a chegarem a Bra-
sília! Depois, a partir de 2001, já ficou mais perto, por 
causa da unidade lá de Fortaleza. Mas a fila é grande, 
a fila é imensa! E muitos não conseguem nem chegar 
à fila por falta até de oportunidade de serem encami-
nhados, porque, nessa área de politraumatizados, das 
seqüelas que ficam e do tratamento necessário para 
que seqüelas não existam ou possam ser recuperadas, 
infelizmente, o nosso Estado está muito carente, está 
muito pobre. Há uma deficiência imensa.

E, neste dia em que estamos homenageando o 
grande trabalho da Rede Sarah, destaco que o trabalho 
dessa instituição não fica a dever a nenhum hospital, 
a nenhuma entidade nessa área no mundo. Eu digo 
isso porque já tive oportunidade de conhecer outros 
hospitais, outras instituições em outros países. 

Na Alemanha, em uma cidadezinha chamada 
Murnau, que fica nos arredores do Munique, tem um 
hospital de referência para acidentados – não sei se a 
senhora o conhece. Conhece, não é, o hospital? Pois 
bem, eu conheci aquele hospital, caminhei por ele al-
guns dias e fiquei muito feliz em encontrar uma pessoa 
que me disse: “Olha, este hospital aqui não sei se está 
no mesmo nível do Sarah Kubitschek”. Olha que coisa! 
Isso me deixou emocionada, me deixou orgulhosa, me 
deixou feliz, porque, comparar a assistência do Sarah 
Kubitschek a de um país de Primeiro Mundo, que está 
muito à frente na área da saúde em relação ao nosso 
Brasil, foi um grande elogio. Isso me marcou muito.

Por isso é muito importante que, no momento em 
que fazemos a nossa homenagem, que prestamos a 
nossa reverência à Rede Sarah, fique registrado que, 
dentro dos planos de expansão do Sarah Kubitschek, 
Sr. Presidente Garibaldi, vamos nos unir, nós, potigua-
res. Vamos entrar nessa fila. Tomara que não fique-
mos no rabinho da fila, mas sim em seu começo. Que 
possamos, um dia, ter não somente no Rio Grande 
do Norte mas em cada Estado brasileiro um hospital 
de qualidade, de eficiência, humano como é a Rede 
Sarah Kubitschek.

Parabéns a todos que fazem o Sarah Kubitschek. 
Parabéns a todos que fazem parte dessa história de 
vida, que começou com a associação das Pioneiras 

Sociais – e faço uma referência especial à primeira-
dama Sarah Kubitschek, a primeira presidente da ins-
tituição. Que tudo isso possa continuar, possa crescer 
e melhorar a vida de muitos. Como é bom saber que 
existe uma luz de esperança, que é firme, forte, que 
levanta não somente de cadeira de rodas, mas prin-
cipalmente – e mais importante – que se levanta em 
defesa de que a vida é para ser bem vivida com muito 
amor e solidariedade.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Quero dizer aqui, com o testemunho do Dr. 
Aloysio Campos da Paz, que, quando fui Governador 
do Rio Grande do Norte, tentei implantar uma unida-
de do Sarah em nosso Estado, inclusive consegui-
mos localizar uma boa área, um bom terreno. Mas a 
disputa é grande, e eu não tive oportunidade de vê-lo 
instalado. 

Quero louvar a Senadora Rosalba Ciarlini que 
está querendo retomar essa luta. Não sei se, em um 
momento de crise como este, vamos ter êxito.

Continuemos com a lista de oradores. Vários ora-
dores estão inscritos: são 11 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ro-
meu Tuma.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, só um minutinho para complementar o 
seu pensamento. 

Com relação à luta que vamos reiniciar pela ins-
talação do Sarah no Rio Grande do Norte, desde já, 
afirmo que com ela vou me comprometer. Que possa-
mos reunir toda a bancada, Deputados e Senadores, 
para conseguir os recursos. Porque tenho certeza de 
que terreno e outras questões de infra-estrutura ire-
mos conseguir.

Essa idéia de V. Exª é bem-vinda: insista, persis-
ta, jamais desista; um dia, ele chega lá.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Acho que o problema, com licença do Sena-
dor Romeu Tuma, é que não podemos falar muito alto, 
senão os outros Estados vão ouvir e vão chegar pri-
meiro – Estados de maior porte em termos financeiros, 
econômicos. Mas não vamos desistir. A Drª Lucia está 
concordando conosco.

Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero um conselho de V. Exª: sou um orador 
inscrito pelo partido, mas lhe quero perguntar se posso 
falar como cliente atendido pelo Sarah, pelo Dr. Aloysio, 
pela Drª Lúcia, ou como Senador? Se eu for falar como 
Senador, terei de falar em verba; se eu for falar como 
cliente deles, terei de lhes fazer um agradecimento, 
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porque, se estou em pé, com os joelhos em movimento, 
isso se deu graças, sem dúvida alguma, ao atendimento 
pronto, correto e sábio que recebi no Sarah.

Cheguei ao Sarah com o menisco rompido. Acha-
vam que eu devia operar. Cheguei ao Sarah, e o Dr. 
Aloysio e a Drª Lúcia me perguntaram: “Você joga fu-
tebol?”. Falei: “Não, não dá mais, passei dos 70 anos”. 
Aí falaram: “Então, não opera nada, porque ele não 
descolou”. Aí fizeram aquela radiografia tridimensional; 
não sei se é isso, só sei que se vê de todo o jeito. Até 
pedi uma cópia para levar para meu filho que é médi-
co. E eles fizeram fisioterapia. Eu estava de bengala, 
e a moça me disse assim: “O senhor usa bengala de 
forma tão errada, que vai ficar manco da outra perna”. 
Desculpe-me contar a história, mas é coisa que fica 
na alma da gente, Dr. Aloysio.

O Dr. Aloysio acompanhou todos os meus pas-
sos, a Drª Lúcia me acompanhou onde foram feitos 
os exames e chamou o médico para me ver. Tomo 31 
comprimidos de medicamentos por dia. Ela chamou 
um médico japonês – não sei o nome dele agora – e 
lhe disse: “Examina se não há algum remédio que se 
contraponha ao outro, para o Tuma não sofrer conse-
qüência disso”.

Um dia, falei para seu colega Fúlvio: “Vocês me 
dão remédio para o coração, e, de repente, o rim está 
ruim, bem como o fígado, o estômago”. Aí está cheio 
de médico, e consulto todos. Ele falou: “Você já ouviu 
falar em remédio santo?”. Falei: “Não”. “Então, não há 
remédio santo. Você tem de dar graças a Deus que há 
remédio para tudo.” Então, a sabedoria do médico está 
em saber equilibrar as doses que você vai tomar, para 
viver com saúde, em boas condições.

Para meu filho que é neuroncologista, Dr. Aloysio, 
Drª Lúcia, falei: “Tenho tantos amigos na cardiologia, 
como o Fúlvio, o Roberto Kalil e muitos outros, e você 
foi escolher logo uma especialidade que, infelizmente, 
leva ao óbito o paciente?”. Ele disse: “Não, pai! Sou 
especialista em dor. Deus não pôs ninguém no mundo 
para sofrer. Então, temos a obrigação de dar o melhor 
nível de vida possível às pessoas, para que elas vivam 
em boas condições. Temos de prolongar a presença 
das pessoas na terra”. Mas ele não me atende. Falo 
para ele que tenho dor, e ele me diz: “Você tem médi-
co. Vá lá e consulte seu médico”. Falo: “Você não vai 
me atender?”. Ele diz: “Não, pai! Eu me envolvo sen-
timentalmente, e não temos o direito de nos envolver, 
porque a gente fica louco se não der certo. Então, o 
senhor vá ao seu médico. Ligo para o médico, e ele 
o atende”.

Quando eu estava com problema, o Fúlvio falou: 
“Vá até o Aloysio, que ele resolve tudo pra você”. Ain-
da bem que o senhor confirmou que ele é seu amigo, 

seu colega de turma – não sei se ele o é; falo do Dr. 
Fúlvio Pileggi

Comecei a andar pelo Sarah e achei o hospital 
maravilhoso! Ainda hoje, Senador Geraldo, eu conver-
sava sobre a tranqüilidade e o amor com que aquelas 
fisioterapeutas, aquelas enfermeiras nos tratam. E o 
fazem não por eu ser Senador. Levei lá minha sogra, 
que tinha problema de movimentação; ela está com 
93 anos, e espero levá-la ainda com vida. Ao chegar 
lá, ela fez uma série de fisioterapia, e, depois, no final, 
ele perguntou a ela: “A senhora sabe fazer quibe ou 
folha de uva?”. Ela respondeu: “Sei”. Ela achou aquilo 
encantador e foi lá para fazer a comida árabe. Ele me 
falou assim: “Quero ver se ela movimenta direito as 
mãos depois da fisioterapia”. É a esperteza profissio-
nal de um homem que faz história na Ortopedia e que 
está sempre pronto a atender. Não sai desta Casa, 
buscando recursos para bem atender a população. Ele 
tem um amor profundo por aqueles que sofrem, e a 
Drª Lúcia o segue. Eu a vi recentemente na televisão 
por um fato do qual não consigo me lembrar; penso 
que foi por que tinha descoberto um tipo de tratamen-
to. Quero cumprimentá-la por isso.

Esse é um grande orgulho, porque sei que o Sarah 
nasceu com dificuldade. Sabemos como Dona Sarah 
lutou, juntamente com outras mulheres, para realizar 
esse sonho. Elas conseguiram construir um hospital na 
Bahia, ao qual o Senador Antonio Carlos vivia fazendo 
referência. Há outros Estados que o desejam, mas peço 
para se acautelarem, porque vi o caso do Instituto do 
Coração (Incor), que, em São Paulo, sempre teve da 
Fundação Zerbini apoio espetacular. E foi aberto aqui, 
com apoio do Congresso, Senado e Câmara. Repen-
tinamente, houve um procedimento irregular, abriram 
um processo, e o Incor não terá mais a possibilidade 
de se instalar aqui se o Governo Federal ou o Gover-
no do Distrito Federal não assumir o hospital. Então, 
é necessária essa cautela.

Os hospitais são de qualidade. O Sarah é de pri-
meira grandeza, não só no território brasileiro como tam-
bém em outros. Sei disso, porque já ouvi, em viagens 
que fiz, referências elogiosas ao trabalho desenvolvido 
pelo Sarah, às suas pesquisas, às suas descobertas. 
Todos querem um Sarah perto de casa.

Então, a cada dia, temos de deixar o Dr. Aloysio e 
a Drª Lúcia prontos para receberem mais informações, 
melhorarem o Sarah e trazerem para cá pessoas que 
sofrem em outros Estados. Vejo que, normalmente, mais 
de 60% das pessoas não são de Brasília. Elas vêm 
de vários Estados, para serem cuidadas com singele-
za e com nobreza pelos médicos, pelos enfermeiros, 
pelos fisioterapeutas que têm amor à sua profissão e 
que lá militam.
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Não vou ler meu discurso. Vou pedir ao Presi-
dente...

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Senador Ro-
meu Tuma...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Estou ou-
vindo a voz do Senador Marco Maciel, mas não estou 
vendo onde S. Exª está.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 
do orador.) – Nobre Senador Romeu Tuma, gostaria 
de, em rápidas palavras, cumprimentá-lo pelo discur-
so que está fazendo e associar-me às palavras que 
vem proferindo. Já houve quem dissesse que uma 
instituição é a sombra de um homem. Essa afirmação 
calha como luva no que se refere à Rede Sarah. Na 
realidade, a presença de Aloysio Campos da Paz, não 
somente vertebrando a instituição, mas colocando-a 
num plano de grande destaque aqui e alhures, é o 
reconhecimento de que uma instituição é sempre a 
sombra de um homem, de uma pessoa que tem lide-
rança e capaz de empreender, como ele o é. Desejo 
registrar a V. Exª que a Rede Sarah exerce também 
papel muito importante na formação de quadros. Não 
basta ser apenas boa instituição, o fundamental é que 
prepare quadros. Isso pressupõe a existência de lide-
ranças que levem os membros da instituição a prestar 
os melhores serviços ao País e, conseqüentemente, 
naquela área mais estratégica, que é a área da saúde. 
Por isso, quero felicitar a Rede Sarah. Considero que 
o êxito do sistema Sarah se deve ao fato de o finan-
ciamento ser exclusivamente da União. Assim a Rede 
Sarah tem grande autonomia e condições para suas 
ações, não dependendo de terceiros. A Rede Sarah 
já perpassou os limites de Brasília; está instalada em 
vários Estados que se beneficiam de seus serviços e 
cria uma cultura baseada no trabalho em área ainda tão 
carente que é a da saúde. Encerro minha intervenção, 
cumprimentando V. Exª pelas palavras que profere, a 
exemplo do Senador Epitácio Cafeteira, da Senadora 
Rosalba Ciarlini e também do Presidente do Senado 
Federal, Senador Garibaldi Alves Filho, que tomou a 
iniciativa de propor e, conseqüentemente, de viabilizar 
a realização desta homenagem que, merecidamente, 
prestamos à Rede Sarah, ao Dr. Aloysio Campos da 
Paz, a toda a sua equipe, ao Conselho da Instituição, 
na pessoa do Conselheiro Ministro Luciano Brandão, 
e a todos que, de forma direta ou indireta, contribuem 
para o seu êxito. Agradeço a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado, 
Senador Marco Maciel. Peço que o aparte de V. Exª 
seja incorporado ao meu pronunciamento.

É claro que está na hora de eu encerrar. Há onze 
oradores inscritos, e não quero prejudicá-los. Só que-
ria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, 

nesta hora, para homenagear aqueles que têm amor à 
população, aqueles que vivem para servir ao próximo. 
E a qualidade do médico é a imitação de Cristo. Hoje, 
o Presidente se emocionou ao agradecer pela missa 
de Natal. Estou emocionado por que duas pessoas que 
aqui estão são exemplos maravilhosos da imitação de 
Cristo na terra.

Sr. Presidente, parabéns pela iniciativa! Parabéns, 
Dr. Aloysio, Drª Lúcia e todos aqueles que trabalham 
no hospital Sarah! Parabéns ao grupo de residência, 
que tem a qualidade de levar, como disse o Senador 
Marco Maciel, para todos os pontos do País e para o 
exterior, os conhecimentos desenvolvidos pela ciên-
cia, por meio da inteligência, da cultura médica e do 
trabalho de qualidade daqueles que dirigem o Sarah 
em Brasília!

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Sr. Presidente Garibaldi Alves Filho, 
Dr. Aloysio Campos da Paz, Drª Lúcia Braga, Srªs e 
Srs. Parlamentares, Prezados...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Eduardo Suplicy, quero fazer um re-
gistro bem rápido, se V. Exª me permite: na Mesa dos 
trabalhos, contamos com a presença do Deputado Fe-
deral Alceni Guerra e também com a presença do De-
putado Laerte Bessa, do PMDB do Distrito Federal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Deputados Alceni Guerra e Laerte Bessa, Srªs e Srs. 
Senadores e funcionários do Hospital Sarah Kubitschek, 
já visitei o Hospital, em Brasília, por algumas vezes, 
felizmente nunca por que estivesse dele precisando 
do ponto de vista de minha saúde. Como mencionou 
o Senador Epitácio Cafeteira, houve época em que ele 
tinha ótima saúde; assim, quando Governador, conhe-
ceu o Sarah Kubitschek por outras razões. Também o 
Senador Romeu Tuma, por longo tempo, não precisou 
do Hospital e conheceu-o por outras razões, até o dia 
em que dele precisou.

Lembro-me das ocasiões em que fui ao Hospi-
tal para visitar, por exemplo, o Senador Darcy Ribeiro. 
Nessa visita ao Hospital Sarah Kubitschek, pude apre-
ciar a atenção e o cuidado para com a saúde de cada 
pessoa, não apenas daquele que era nosso extraordi-
nário colega e que lá precisou ser atendido. Em outras 
ocasiões, outros amigos fui visitar e também pude ver 
a dedicação de todos os funcionários. Vou citar duas 
ocasiões em que visitei o Sr. Fernando Vasconcelos, 
que estava no Sarah Kubitschek do Lago Norte, e em 
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que, recentemente, visitei o Sr. Roberto Tanaka, que 
estava no Sarah do centro da cidade. O depoimento 
que as pessoas em volta deles e que eles próprios me 
deram e o diálogo que tive ao conversar com os servi-
dores do Hospital Sarah Kubitschek muito me impres-
sionaram. Percebo, Dr. Aloysio e Drª Lúcia, que há um 
fenômeno mágico, mas positivo: o exemplo que vocês 
dão no trabalho que realizam é transmitido a todos. Na 
Rede Sarah, há um notável exemplo de dedicação, e 
todas as pessoas que têm sido hospitalizadas ou que 
são tratadas naquele Hospital saem de lá com um en-
tusiasmo maior, o que faz com que sua saúde melhore 
significativamente.

Portanto, em nome de todas as pessoas que co-
nheci, que lá estiveram ou que ainda estão lá, muito 
obrigado. Essa é a mensagem principal que aqui lhes 
quero transmitir. Parabéns! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Antes de conceder a palavra ao próximo ora-
dor, que será o Senador Pedro Simon, quero fazer o 
registro da presença, nesta sessão, com muita honra 
para todos nós, do ex-Ministro Luciano Brandão, que 
é Conselheiro da Rede Sarah.

Se V. Sª desejar, tem uma cadeira à sua espera, 
aqui, na Mesa Diretora dos trabalhos. (Pausa.)

V. Sª prefere permanecer onde se encontra? 
Então, quero reiterar, aqui, a honra de tê-lo hoje no 
plenário, por ocasião desta sessão em homenagem à 
Rede Sarah Kubitschek.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Garibaldi Alves Filho, Deputado Alceni Guer-
ra, Deputado Laerte Bessa, bravos Dr. Aloysio e Drª 
Lúcia, trouxe um discurso escrito, bonitinho, comple-
to, colocando a Rede Sarah no céu e contando toda 
a sua história. Vou pedir a transcrição nos Anais e 
enviarei cópia ao Dr. Aloysio e à Drª Lúcia e vou falar 
outras coisas.

Ouço dizer que o Sarah é um hospital de Primei-
ro Mundo. Eu não gosto disso, eu acho que devemos 
dizer que o Sarah é um exemplo de que nós, do Se-
gundo e Terceiro Mundos, podemos ter um serviço de 
primeiríssima qualidade. E isso nós temos.

Em um outro pronunciamento que fiz, disse que 
o Brasil mostra exemplos de que, quando quer, faz. 
A Petrobras é um exemplo. Temos visto a Petrobras 
abobando o mundo ao buscar petróleo em águas pro-
fundas, a sete mil metros de profundidade, algo con-
siderado impossível, um dos feitos mais fantásticos 
da ciência moderna. E a Petrobras o fez com a nossa 
tecnologia, sem multinacional, sem ninguém. Com a 
nossa tecnologia!

O Sarah é isso, no campo da saúde. Na pri-
meira vez em que cheguei lá, fiquei impressionado 
com aquele tapete branco que, não sei de quanto em 
quanto tempo, era trocado por alguém. Eu fiquei com 
vergonha de pisar em cima, mas aquilo é um exemplo. 
Realmente, é um exemplo! 

É impressionante vermos o amor que os funcio-
nários têm pelo Sarah. É impressionante! Primeiro, 
para trabalhar no Sarah tem que ser trabalho exclu-
sivo. Não tem médico que trabalha quatro horas no 
Sarah e cinco horas no seu consultório ou seis não 
sei onde. Não, o trabalho é exclusivo. Como ascenso-
rista de elevador, como qualquer cidadão, o trabalho 
é exclusivo. Mas ele aprende a amar e a se dedicar ao 
Sarah. É impressionante vermos, naquele hall enorme, 
as pessoas misturadas. A pessoa mais humilde tem 
o mesmo tratamento da pessoa mais importante. Ali, 
o companheiro que vai ficar ajudando tem que botar 
a roupa do Sarah; se vai ao restaurante não se sabe 
quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é 
preto, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. É 
todo mundo com a mesma roupa e comendo a mesma 
comida. Esse é o Sarah! 

Com toda sinceridade, acho que o senhor, Dr. 
Aloysio, é uma pessoa realmente notável! Vejo o seu 
trabalho nesses anos todos, ali. Agora, em cadeira de 
rodas. Dizem até, alguns, que é um pouco de sofisti-
cação, mas fica bonito. 

Quando eu vejo essa dedicação de uma vida sua, 
de corpo e de alma; quando eu vejo essa preocupa-
ção da busca da perfeição: perfeição no tratamento, 
perfeição no carinho, perfeição na seriedade, perfeição 
na austeridade, perfeição na cura, perfeição no amor 
por aquela pessoa que chega ali, de repente, deitada, 
sem poder ter nenhum movimento. 

Como diz bem o Senador Romeu Tuma, é um lu-
gar de sarar vidas, de recuperação de vidas; de ensinar 
a acreditar que Deus existe, e que uma parcela Dele 
nos olha sempre; e de olhar para frente. Quando vejo 
a diferença entre a pessoa que chega, pensando no 
fim da vida, e a pessoa que sai, nem sempre curada, 
apenas encaminhada, mas com a esperança, com a 
expectativa, com otimismo de que vale a pena, aumen-
ta a minha admiração pelo Dr. Aloysio. E lhe digo do 
fundo do coração: admiro a sua dedicação e, agora, 
pelo Brasil afora, nas várias organizações. 

Quando vejo a seriedade da organização... Eu não 
sei, mas, imaginem os senhores: se uma Rede Sarah, 
se o Dr. Aloysio estivesse no sistema previdenciário 
brasileiro, Dr. Guerra, como a coisa seria diferente, 
como a coisa seria diferente e como o sistema previ-
denciário – e temos orgulho em dizer na Constituição 
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que “a saúde é um direito de todos e uma obrigação do 
Estado” – seria realmente uma grande realidade. 

Quando eu vejo a Drª Lúcia... Essa simpatia, esse 
sorriso é permanente, esse sorriso é emocionante. 
Prêmio internacional no mundo...

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Pedro Simon, é curativo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É, a cura 
começa com o sorriso dela. É isso aí, tem razão. Ela 
chega no quarto e entra com um sorriso, a dor meio 
que vai embora.

Eu vejo o Dr. Aloysio preparando a Drª Lúcia ao 
longo do tempo. E eu dizendo: “É competente a Drª 
Lúcia, não é, Dr. Aloysio?”. E ele: “É. Tudo o que eu 
sei ensinei para ela e ela aprendeu umas tantas coi-
sas a mais. Realmente, ela está lá na frente”. Eu não 
digo que ela esteja lá na frente, mas eu admiro V. Sª 
também por isso. Está ali e tem a grandeza de olhar 
para dentro. 

E esta dupla, o Dr. Aloysio e a Drª Lúcia, trans-
formam a Rede Sarah em um orgulho do Brasil, um 
orgulho do Brasil, em um exemplo que temos que re-
conhecer que vale a pena. 

Nós, aqui, nesta Casa, quando olhamos o que 
destinamos ao Brasil, quando é à Rede Sarah, emo-
cionamo-nos e dizemos que vale a pena, porque é dar 
direto. E o que é interessante dizer é que, se fizerem 
um levantamento dos custos do Sarah, vamos ver que 
custa menos que qualquer outro hospital, porque sua 
eficiência é real. Enquanto se vêem casos de conta-
minação tão graves em alguns hospitais, no Sarah é 
praticamente 0,001%, porque é a perfeição.

Por isso, esta sessão; por isso, esta emoção. 
Hoje é um dia de todos nós nos sentirmos realizados. 
Hoje é um dia que vale a pena olharmos para o nos-
so País e analisar aonde chegaremos. E chegaremos 
muito longe! Estamos às vésperas de sermos a oitava 
economia do mundo, passando a Espanha, passando 
Canadá e rumo, com a China e a Índia, às grandes 
potências do futuro. O Sarah é o exemplo do que fa-
remos antes de chegar lá.

Por isso, Dr. Aloysio, por isso, Drª Lúcia, eu lhes 
digo, do fundo do coração, muito obrigado. Muito obri-
gado aos senhores, a essa Rede espetacular, a esses 
médicos, a esses enfermeiros, a esses funcionários, 
que se dedicam de corpo e alma a essa instituição. Vale 
a pena! Vale a pena esse grande exemplo!

Um dia, tenho certeza, o Brasil estará lá, ao lado 
do Sarah, no comando da dignidade, da seriedade e 
da liderança na humanidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PEDRO SI-
MON.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com muita alegria que me encontro aqui 
na condição de orador nesta solenidade que em ho-
menageamos uma das mais destacadas instituições 
brasileiras.

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação é 
uma instituição de primeiríssima linha, que enche de 
orgulho o povo brasileiro e obteve para o nosso país 
pleno reconhecimento internacional.

Ao falar com muito respeito e admiração por essa 
notável organização clínica e científica, eu quero me 
concentrar principalmente no aspecto humano do tra-
balho que lá é desenvolvido.

Quero examinar com profundidade os sentimen-
tos envolvidos na missão de recuperar pessoas que 
se viram, de um momento para outro, envolvidas nas 
tramas de um acidente.

Devo em primeiro lugar dizer que a Rede Sarah 
de Hospitais de Reabilitação é considerada, por todos 
que a conhecem, uma entidade de excepcional quali-
dade, com um atendimento que beira a perfeição.

Seus médicos e enfermeiros – que dedicam-se 
integralmente à recuperação de pessoas que sofreram 
traumas, por doenças ou acidentes – são dos mais 
qualificados da nação, escolhidos em rigorosos con-
cursos de provas e títulos.

De outro lado, é relevante destacar que a Rede 
Sarah proporciona a seus trabalhadores condições 
plenas para o exercício profissional, disponibilizando 
a todos eles as técnicas mais avançadas e os apare-
lhos mais inovadores.

Fechando este ciclo virtuoso, todos os que traba-
lham na Rede Sarah são remunerados condignamente 
pela sua dedicação em tempo integral.

Todos esses fatores fazem com que incontáveis 
pessoas, ao relatarem tratamento recebido em hospitais 
da rede, se referem ao Sarah como uma organização 
de “primeiro mundo”.

Não gosto desta expressão: “primeiro mundo”. 
Ela é simplificadora porque traz embutida a idéia de 
que tudo que é ótimo ou excelente só encontra similar 
nos países mais ricos do mundo. Isso não é verdade. 
No Brasil, alcançamos a excelência em incontáveis 
áreas da atividade humana. Muitas delas nos domí-
nios da Medicina.

Pessoalmente, eu acredito que muitas nações 
de primeiro mundo não têm um sistema de hospitais 
de traumatologia e recuperação tão eficiente e com-
petente quanto a nossa Rede Sarah.
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Mas eu compreendo quando as pessoas usam 
essa expressão para se referirem à Rede Sarah. Elas 
querem expressar sua admiração por um trabalho que, 
chegando agora a quase meio século, foi desenvolvido 
com notável competência por sucessivas gerações de 
profissionais dedicados.

Por esses dias, fala-se que a economia brasileira 
poderia assumir o oitavo posto no mundo, superando 
Canadá e Espanha. É bem possível que, ao final des-
ta crise mundial em que o capitalismo foi abalado nos 
seus alicerces, o Brasil saia ainda mais forte e ainda 
mais na frente.

Temos, portanto. que nos acostumar com a idéia 
de que este é um grande país, uma potência econô-
mica, que aos poucos começa a atingir metas mais 
ambiciosas. Temos uma agricultura de primeiríssima 
linha, desenvolvida em grande parte pelos gaúchos 
e por seus descendentes espalhados por este país. 
Temos um sólido parque industrial que alcança áreas 
de extrema complexidade. Como, por exemplo, a fa-
bricação de aviões de grande porte.

Cito esses dados todos para dizer que a expres-
são mais adequada para elogiar a Rede Sarah não é 
que ela é algo de “primeiro mundo”. Ela é uma con-
quista exponencial do povo brasileiro. Resultou de um 
trabalho científico metódico e rigoroso. É uma institui-
ção que nos enche de orgulho, que aumenta nossa 
auto-estima como povo.

A Associação Pioneiras Sociais, entidade gestora 
e mantenedora da Rede Hospitais de Reabilitação, é 
composta por 9 hospitais em diferentes Unidades da 
Federação: Brasília (2), Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Macapá, Salvador, São Luís, Fortaleza e Belém, um 
Centro Internacional de Neurociências, um Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologia e uma Universidade 
de Pós-Graduação em Neurociências. A Rede Sarah é 
considerada Centro Internacional de Referência e man-
tém ligação com várias instituições e universidades na 
Escandinávia, Europa, Estados Unidos e Canadá.

Feito esse comentário inicial, eu queria falar, 
como prometi, do aspecto humano envolvido no tra-
balho da Rede Sarah.

Iniciemos apenas com um número.
Ao longo de 2007, mais de dois milhões de ci-

dadãos brasileiros foram atendidos nos hospitais da 
Rede. Conforme pesquisa feita com os pacientes, 
98,6% deles classificaram o atendimento recebido 
como “bom ou ótimo”.

Como já foi dito aqui, a Rede Sarah trata pessoas 
com limitações físicas decorrentes de traumatismos ou 
de doenças. Ou seja, o atendimento é feito com freqü-
ência nas condições mais dramáticas.

Nenhum de nós ignora os milhares de pessoas 
que todos os anos são vítimas de acidentes de trânsi-
to. Também são contados aos milhares os feridos em 
decorrência de uso de armas de fogo, vítimas de uma 
violência que não dá sinais de diminuir nas grandes 
cidades brasileira. Devo incluir aqui também os muitos 
que sofrem traumas derivados da prática de esportes 
ou de acidentes diversos. Por fim, há os que por motivo 
de doença sofrem limitações de movimento. Em todos 
os causos, há muita dor envolvida.

Muitos dos que chegam à Rede Sarah necessi-
tando de tratamento são crianças ou jovens, que tive-
ram sua trajetória de estudo ou trabalho interrompida 
por um acidente. Outros são homens e mulheres no 
auge de sua produtividade. Sempre, em qualquer ida-
de, esses traumas geram muito sofrimento.

Ora, em torno dessas pessoas, unidas no sofri-
mento, estão pais, irmãos e parentes. É um momento 
em que ocorre uma mudança radical de expectativas. 
Uma vida deve ser recomeçada em novos parâme-
tros.

É neste ponto que entra o trabalho daquelas pes-
soas que dedicam sua vida à Rede Sarah: médicos, 
fisioterapeutas, atendentes e psicólogos.

Conheço muitas dessas histórias.
Vivenciei muito desses dramas.
E sempre me impressionei com a dedicação e 

a competência daqueles que têm como missão dar o 
apoio para que essas pessoas atingidas por acidentes 
ou doenças retomem suas vidas de forma plena.

Falei antes em dois milhões de atendimentos.
O atendimento é algo que se pode quantificar e 

qualificar.
O que não se pode medir, no entanto, é o esfor-

ço empregado pelos que trabalham no hospital para 
que uma pessoa volte a reencontrar-se, recomece sua 
vida, ganhe um novo futuro.

Não se pode quantificar os sentimentos que envol-
vem os pacientes e os que lhes prestam atendimento. 
Perplexidade, dor, esperança. Garra, determinação, 
dedicação. Carinho, amizade, compreensão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pensando 
em prestar uma merecida homenagem a todos os tra-
balhadores dessa grande instituição – dos seus cientis-
tas mais notáveis aos seus mais humildes servidores 
-, que citar aqui duas pessoas que representam muito 
bem o espírito da Rede Sarah.

Para simbolizar o trabalho dos que têm como 
objetivo de vida atender bem aos brasileiros vítimas 
de acidentes ou doenças, começo falando do doutor 
Aloysio Campos da Paz Júnior, nome que se confunde 
com o da Rede Sarah. Carioca, formado em Medicina 
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em 1960, ele fez mestrado e doutorado em Ortopedia 
e Reabilitação.

Em 1981, foi nomeado presidente da Fundação 
das Pioneiras Sociais que englobava várias unidades, 
entre elas o Instituto Nacional de Medicina do Apare-
lho Locomotor.

Foi o criador do Centro de Tecnologia Hospital 
para o desenvolvimento de equipamentos em ortope-
dia e reabilitação.

Em 1986, o doutor Campos da Paz foi nomeado 
coordenador do Sistema Integrado de Reabilitação 
em Traumatologia e Ortopedia, que tinha por meta 
elaborar rotinas técnicas para utilização nos hospitais 
públicos brasileiros.

Integrou o Conselho Nacional de Saúde, nome-
ado pelo Presidente da República, por reconhecida 
capacidade profissional, no período de novembro de 
1991 a novembro de 1992.

Aloysio Campos da Paz Júnior foi o grande arti-
culador do processo de transformação da Fundação 
das Pioneiras Sociais em Associação das Pioneiras So-
ciais, em 1991. Naquele momento foi criado o primeiro 
Serviço Público não estatal no Brasil contemporâneo, 
agora plenamente bem sucedido.

Hoje, além de presidente da Associação das 
Pioneiras Sociais e cirurgião-chefe da Rede Sarah 
de Hospitais de Medicina do Aparelho Locomotor, é 
reitor da Universidade SARAH de Pós-graduação em 
Ciências da Reabilitação.

Pela sua dedicação ao próximo, pela sua grande 
capacidade administrativa, pelos seus vastos conheci-
mentos científicos, pela sua intensa atividade intelec-
tual, o doutor Campos da Paz é membro de inúmeras 
sociedades médicas internacionais.

Quero elogiar também a minha conterrânea a 
doutora Lúcia Willadino Braga, neurocientista e neu-
ropsicóloga, nascida em Porto Alegre, que iniciou suas 
atividades clínicas e de pesquisa na Rede Sarah em 
Brasília, em 1977.

Hoje diretora executiva da Rede Sarah, é pró-
reitora da Universidade Sarah em Ciências da Reabi-
litação. Participante de várias entidades internacionais, 
é representante brasileira no projeto da União Euro-
péia de Pesquisa em Biomedicina e Saúde. Integra o 
conselho editorial da revista internacional Neuropsi-
cologia Aplicada.

Em 1999, na condição de principal pesquisadora 
da Rede, a doutora Lucia recebeu o título de honoris 
causa de uma das universidades mais antigas da Eu-
ropa – universidade de Reims. Esse título é concedido 
a apenas 3 cientistas a cada 50 anos.

Integra a diretoria das cinco principais sociedades 
internacionais relacionadas ao estudo do cérebro. É 

professora visitante de universidades na Dinamarca, 
Suíça, Alemanha, França, França, Espanha e de cinco 
universidades dos Estados Unidos.

Encerro, Sr. Presidente, deixando aqui o mais 
sincero agradecimentos a todos os integrantes dessa 
magnífica instituição brasileira. O Brasil se orgulha, e 
muito, de contar com a Rede Sarah.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti. Em seguida, falará o Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Quero apenas solicitar a V. Exª minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Tião Viana, V. Exª está não apenas 
inscrito, mas sua palavra está sendo aguardada.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Garibaldi Alves Filho, Srªs e Srs. Se-
nadores, Dr. Aloysio, Drª Lúcia, Deputado Alceni Guer-
ra, caro colega do tempo de Deputado constituinte e 
ex-Ministro da Saúde, Deputado Laerte Bessa, quero 
cumprimentar de maneira muito especial todos os que 
compõem a Rede Sarah de Hospitais.

Ouvi aqui atentamente, primeiramente ainda no 
carro, a leitura que o Presidente Garibaldi Alves Filho 
fez do artigo do ilustre jornalista Ari Cunha e também 
a história do Hospital Sarah Kubitschek.

Como médico, ex-Secretário de Saúde e ex-diretor 
de hospital, afirmo que não há realmente quem possa 
dizer que o Hospital Sarah não é um exemplo para o 
mundo todo. E por que é um exemplo? Por que é essa 
exceção dentro da saúde do Brasil, pode-se dizer as-
sim, ou uma das exceções, pelo menos, já que reputo 
que instituições de outras áreas também são muito 
importantes? Por que é diferente? Porque, primeiro, 
tem efetivamente seriedade na gestão de recursos 
que para lá são destinados. 

Não há um parlamentar, Deputado Federal ou 
Senador, creio que não há nenhum que não coloque, 
por pequena que seja, uma parte da sua emenda in-
dividual para contemplar o Sarah Kubitschek. 

E por que fazemos isso? 
Vou dar o testemunho de um Senador de um 

Estado do extremo norte, lá de Roraima, o menor em 
população e talvez o que mais aperreie exatamente a 
Rede Sarah. Uns vêm aqui para Brasília, outros vão 
para o Maranhão. O certo é que não tenho um dado 
estatístico atualizado, mas é difícil o mês em que eu 
não faça um pedido para algum paciente de Rorai-
ma ser atendido no Sarah Kubitschek, e os pacientes 
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são bem atendidos. E, entre esses pacientes, quero 
me incluir. 

Quando era apenas um médico – não era Senador 
ainda –, sofri uma fratura de cabeça de úmero e vim 
ao hospital. Não por minha causa, porque achava que 
estava atendido, estava imobilizado, mas por causa de 
minha filha, que tinha menos de dois anos, um ano e 
pouquinho, e estava com um quadro indefinido de uma 
lesão coxo-femural, que, no Sarah, foi definido como 
artrite piogênica do quadril, já com lesão justamente 
no núcleo de crescimento do fêmur. Hoje, ela é juíza 
aqui no Distrito Federal. Passou em primeiro lugar no 
concurso público. Lógico, ficou com seqüela. Mas eu 
sempre dizia que ela deveria rezar para não ter duas 
seqüelas: no cérebro e – como ginecologista, eu dizia 
– nos ovários. Ela teve que tirar muitos raios X, mas, 
felizmente, hoje ela tem um casal de filhos. Portanto, 
também nesse aspecto o tratamento foi muito bem-
sucedido.

A minha esposa, há três anos, teve uma súbita 
dor cervical com irradiação para o braço. O Dr. Campos 
da Paz atendeu-a e disse: “Hoje quase não se opera 
hérnia de disco, apenas algo em torno de cinco a dez 
por cento dos casos, mas a sua esposa está na pon-
ta da fila dos que têm que operar, e vamos operá-la 
amanhã”. Ela realmente foi operada – ele comandou a 
operação, com o Dr. Régis e mais outros médicos – e 
está bem, sem qualquer tipo de problema.

Então, há muitos exemplos como esses. 
Eu não vou falar nem dos Senadores, porque nós, 

que em média já passamos dos 50 anos, dificilmente 
não temos um problema no aparelho locomotor: ou é 
na coluna, ou é no joelho, como já foi dito aqui. 

O mais importante – e quero deixar meu teste-
munho muito mais como médico – é constatar como 
se pode fazer uma saúde bem-feita no País quando se 
quer, quando se tem profissionais abnegados, quando 
se tem um corpo de funcionários dedicados e, acima 
de tudo, quando se faz do recurso recebido uma boa 
aplicação. 

Eu trabalhei ardentemente, aqui, na discussão 
da votação da CPMF, contra a CPMF. Eu votei contra 
a CPMF, sendo médico, porque tinha consciência de 
que não era aquele recurso que iria corrigir a saúde 
pública no Brasil. O que iria corrigir a saúde no Brasil 
era recurso bem aplicado, porque, como nós temos 
lamentavelmente visto, o que ocorre é desvio na apli-
cação do dinheiro que vai para a saúde. E eu sempre 
falo que roubar, em qualquer setor, é um crime que 
não tem desculpa, mas roubar na área da saúde devia 
ser considerado crime hediondo. É roubar do paciente 
que precisa do remédio, é roubar o remédio do pacien-
te que precisa, é roubar o equipamento do paciente 

que precisa, é roubar, enfim, da vida. Infelizmente, a 
toda hora, estamos vendo na imprensa casos e mais 
casos, exemplos e mais exemplos, constatados – não 
é só denúncia vã – pelo Tribunal de Contas da União, 
pela Controladoria-Geral da União, de desvios de re-
cursos da saúde. E o Hospital Sarah é o exemplo que 
deve ser seguido. 

Portanto, fica aqui a minha homenagem ao Dr. 
Campos da Paz, que, vamos dizer assim, simboliza 
essa instituição, à Drª Lúcia e a todos. Deixo o meu 
agradecimento pelo serviço que têm prestado e o meu 
incentivo para que levem esse patamar a um nível cada 
vez mais alto. 

A Senadora Rosalba – já há um hospital no Nor-
deste – está pedindo mais um para Mossoró. E quero 
pedir para a Amazônia Ocidental, não é nem pelo meu 
Estado. Na Amazônia Oriental, já existe no Maranhão 
e em Belém. Mas, na Amazônia Ocidental, que com-
preende o Estado do Senador Tião Viana, o meu e 
Rondônia, não temos. E é uma área imensa. Trazer 
um paciente de Roraima ou do Acre para cá é uma 
dificuldade enorme. Então, fica aqui o meu apelo para 
colocar nessa lista de prioridades um hospital para a 
Amazônia Ocidental. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita e, em seguida, ao Senador Cristovam Buarque.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caro amigo Senador Gari-
baldi; Sr. Deputado Alceni, muito prazer em revê-lo; 
Sr. Deputado Laerte Bessa, representante do Distrito 
Federal Dr. Aloysio Campos da Paz, manifesto satisfa-
ção enorme em cumprimentá-lo, como também à Drª 
Lúcia – como disse, aparteando o discurso do Senado 
Simon, tem o sorriso curativo. Quero cumprimentar os 
parlamentares presentes, amigos e amigas da Rede 
Sarah, que nos honram com suas presenças nesta 
sessão especial. E ela é muito especial, de fato.

O Hospital Sarah dentro em breve será cinqüen-
tão, Dr. Aloysio, assim como Brasília. E ali está um ob-
servador atento da evolução tanto de Brasília quanto 
do Hospital Sarah, que é este grande jornalista Ari 
Cunha. Por sinal, acho que passou pela cabeça de 
todos nós recolhermos o artigo, hoje publicado, do 
querido amigo Ari Cunha. 

Sorte teve o Senador Garibaldi que teve o privilé-
gio de lê-lo em primeira mão. Eu também havia pensado 
nisso, não por não ter o que falar, ouviu Ari?

Trago aqui também, como o Senador Epitácio 
Cafeteira, um depoimento pessoal acerca do Sarah, da 
Rede, da Fundação, essa instituição que é um paradig-
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ma de excelência no nosso País. O Sarah nos mostra 
a todo instante que é possível sermos capazes, com-
petentes, eficientes. Está aí a nossa frente. E especial-
mente na área da saúde isso é possível. Se não fosse 
possível, não existiria o Sarah. É algo que precisamos 
pensar cada vez mais com profundidade. 

Alguém pode dizer: mas é difícil a gente promo-
ver a saúde no nosso País no nível do Sarah. Por que 
é difícil?

Ontem, comemoramos os 60 anos da Declaração 
dos Direitos Humanos, Drª Lúcia. Essa é uma questão 
de direitos humanos eminentemente. 

Precisamos perseverar no sentido de encontrar-
mos uma maneira, um caminho, as condições adequa-
das para que a população brasileira seja dignamente 
assistida, atendida, Senador Mozarildo. Essa é uma 
questão eminentemente de direitos humanos. 

Mas como eu dizia, eu cruzei com o Hospital Sa-
rah, com a Rede Sarah quando meu filho, meu que-
rido filho Geraldo Neto, resolveu fazer um concurso 
nacional para o Hospital Sarah Kubitscheck. Ele foi 
aprovado em 4º lugar nesse concurso, há anos. In-
gressou no hospital. 

Drª Lúcia, lá em casa, como a gente costuma 
dizer, ainda novos, eu e minha mulher renunciamos a 
muitas coisas. A gente não comprava um carro melhor, 
a gente não se endividava para passear na Europa. 
Renunciamos a um bocado de coisas prazerosamente, 
para investirmos na formação dos nossos filhos. Te-
mos três belos filhos, e ele é um deles. Acredito que o 
esforço valeu a pena. Eles inclusive nos dão lições de 
maturidade, todos três formados, bem formados. 

Como eu dizia, há um aspecto no Hospital Sarah 
Kubitscheck que acho que seria de bom alvitre revelar: 
não se trata simplesmente de um hospital – alguém já 
falou isso aqui, mas eu queria aclarar mais um pouco, 
pela experiência vivida pelo meu próprio filho – mas 
uma escola de formação de quadros, de profissionais. 
Há quem possa dizer superexigente. É superexigen-
te, mas, quando pensamos nessa superexigência, te-
mos que enxergar, do outro lado, a pessoa que está 
traumatizada, que está quebrada, a pessoa que está 
necessitando do cuidado mais especializado, mais 
gentil, mais profissional que possa existir. E, aí sim, é 
justificável toda essa exigência. É justificável.

Na verdade, o que me traz a esta tribuna, rapida-
mente – já vou descer –, além de me somar aos colegas 
da Casa nesta homenagem justa e devida, é agradecer 
aqui, publicamente, ao Hospital Sarah, à Rede Sarah, 
por estar completando, complementando a formação 
do meu filho. Fico muito orgulhoso disso, Senador Bu-
arque, porque, nesses últimos anos, trabalhando ali 
com muita alegria, com muito entusiasmo, sinto que 

ele cresceu muito. Desde que ingressou, participando 
intensamente, intensivamente de sua própria formação 
interna, no hospital, ele cresceu demais – ele, que tem 
um caráter fantástico. 

O Senador Epitácio, um dia desses, me disse: “Es-
tou voltando do Sarah, estive com teu filho”. Eu disse 
a ele: “Olha, ele é bem melhor do que o pai”. Ele tem 
um caráter fantástico, alegria de viver e de trabalhar 
e dedicação total ao que faz. É bom pai, bom marido. 
Além da homenagem que presto aqui a esse grande 
hospital, os meus sinceros agradecimentos também 
ao Dr. Aloysio pela complementação da formação não 
só do meu filho, como dos filhos de muita gente, de 
muitos profissionais que estão no Sarah, que já pas-
saram por lá e de outros que ingressarão. Aquilo ali, 
além de ser um local onde se trata a vida humana com 
maior respeito, com maior dedicação, com maior cari-
nho e com maior profissionalismo, é um local também 
de formação de pessoas, formação de profissionais. 
Portanto, as minhas homenagens, os meus sinceros 
agradecimentos. Sou beneficiário da existência do Sa-
rah nesse sentido. 

Para encerrar, não poderia ficar sem também 
dizer, como o Senador Mozarildo, como tantos, que é 
uma coisa tão excepcional o hospital, o seu funciona-
mento que, na verdade, todos gostaríamos de ter uma 
extensão desta organização em nossos Estados. No 
meu Estado, temos o Senador Tião, que é médico, in-
clusive conselheiro do Sarah. Tenho certeza absoluta de 
que esse tempo todo ele deve vir tratando com a Rede 
Sarah, com a Fundação, da possibilidade de levarmos 
para o Acre algo que possa representar a presença 
da Rede Sarah no nosso Estado. Coloco-me, aqui, à 
inteira disposição para secundar as ações, inclusive 
disponibilizando grande parte das nossas emendas 
para fazer com que isso possa se tornar uma realida-
de muito em breve.

Portanto, era, modestamente, o que eu tinha a 
dizer.

As nossas homenagens a essa grande instituição 
e os meus agradecimentos pelo que a Rede Sarah, 
com toda a sua eficiência, consegue fazer na formação 
de brasileiras e de brasileiros deste País.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Garibaldi Alves Filho, Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Muito obrigado ao Senador Geraldo Mesquita.
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Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que. A seguir, falará o Senador Mão Santa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Tião Viana; meu caro Aloysio; Dr. Alceni; 
Lucinha, nossa amiga; Deputado, que, mais uma vez, 
nos prestigia nesta Casa, sou suspeito para falar do 
Sarah, não por ter sido paciente – aí muitos são – , sou 
suspeito pela admiração que eu tenho pelo Aloysio, pela 
Lucinha, por toda a equipe e pelo trabalho dessa casa, 
desse maravilhoso hospital. Mas sou suspeito também 
porque sou brasiliense por opção, e o Sarah é um dos 
maiores de todos os orgulhos de Brasília. 

Eu já disse, algumas vezes, Aloysio, que tenho a 
impressão de que a gente deveria colocar o Sarah no 
roteiro turístico de Brasília. Não estou falando nenhuma 
ironia, falo como algo, sim, que valeria a pena mos-
trar, como a gente mostra a Catedral ou o Congresso, 
porque as pessoas não vêem essa outra Brasília. As 
pessoas vêem a Brasília da política, não vêem a outra 
Brasília, a que sai daqui de dentro e, daqui, serve de 
exemplo para o Brasil inteiro.

Sou suspeito, portanto, e, talvez por essa suspei-
ção, não vou falar das maravilhas do Hospital Sarah 
Kubitschek e de toda a Rede, não vou falar da Orto-
pedia, nem da ciência, Lucinha, mas da ortopedia cí-
vica que vocês fazem pelo Brasil inteiro – ortopedia 
cívica porque o Brasil é um País que claudica, é um 
País claudicante, pelo menos, em algumas coisas que 
vocês tentam corrigir. 

Primeiro, o patriotismo: visitar o Sarah nos dá 
patriotismo, como visitar Itaipu ou algumas dessas re-
alizações maravilhosas do espírito e da persistência 
do povo brasileiro. Vocês fazem uma ortopedia cívica 
no sentimento de patriotismo do Brasil.

Mas há outra ortopedia mais importante: vocês 
reinventaram o conceito de público, porque, neste País, 
por diversas influências, confundimos público com es-
tatal, e não são a mesma coisa. É muito comum ter 
atividades estatais sem espírito público. E vocês mos-
traram como é possível uma entidade que não segue 
os padrões normais daquilo que se chama de estatal 
ter o mais alto grau possível do espírito público. Esta é 
uma forma de ortopedia cívica no País que perdeu as 
noções do que, de fato, significa o espírito público.

Vocês praticam, em cada um de vocês, a idéia de 
ser servidor do público, e não de ser servidor público. 
E disso, a gente precisa demais neste País. Perdemos 
esse sentimento em grande parte dos serviços que são 
prestados no Brasil, confundindo o servidor público com o 
servidor do público, confundindo o Estado com o público, 
o interesse do Estado com o interesse do público. Vocês 
conseguiram colocar o público por cima do Estado, e 

esta é uma forma de ortopedia cívica também. Nós nos 
perdemos. No Brasil, perdemos, colocando o Estado por 
cima do interesse público muitas vezes. E no trabalho 
de toda a Rede e, especialmente, do Hospital, a gente 
vê onde o público está na frente do Estado. 

Mas, mais que isso, vocês fizeram essa ortopedia 
cívica ao mostrar que o que não é competente nem 
eficiente não consegue servir ao público. Só se serve 
ao público, de fato, quando se tem competência. Não 
adianta o bombeiro melhor do mundo que não sabe 
apagar fogo; ele pode ser de boa vontade, mas ele 
não serve ao público. Vocês conseguiram vincular o 
trabalho público com a competência e com a eficiência 
– outra palavra que a ortopedia cívica, no Brasil, está 
precisando descobrir, porque tem gente que acha que 
a eficiência é algo negativo, que eficiência, Senador 
Arthur Virgílio, é coisa antidemocrática. Antidemocráti-
co é a ineficiência, antidemocrático é a incompetência, 
antidemocrático é pôr o Estado na frente do público. 

Vocês têm o espírito público, vocês têm a com-
petência, vocês têm eficiência e têm mais essa coisa 
formidável que é evitar a dupla militância, e esse é o 
estágio máximo do serviço ao público, o compromisso 
total da abnegação, da valorização do que faz a ponto 
de dizer: “Eu tenho que me concentrar nisto, eu não 
posso ficar servindo a mais de um senhor”. Eu gos-
taria de ver todo o serviço público brasileiro transfor-
mado num serviço ao público no Brasil carregando a 
competência, a eficiência, o compromisso que vocês 
demonstraram em todos esses anos. 

Vocês são, portanto, um exemplo que o Brasil 
precisa seguir. Não só esse exemplo que todo mundo 
vê do ponto de vista da competência científica, do de-
senvolvimento de coisas que ninguém conseguiu ver 
antes, como a Lucinha e sua equipe têm feito, mas 
esse outro lado que, muitas vezes, a gente esquece e 
alguns até desprezam, que é o lado, posso dizer, po-
lítico da Rede Sarah, político no sentido melhor pos-
sível da palavra, de compromisso com o povo, com o 
público, com competência, com seriedade, com efici-
ência e trazendo esse orgulho patriótico que todos os 
brasileiros sentem, mas que nós, brasilienses pode-
mos dizer que sentimos mais do que os outros, porque 
aqui começou, aqui se desenvolveu e daqui serviu de 
exemplo para todo o País.

É como Senador do Distrito Federal, como brasi-
leiro que quero agradecer pelo que vocês têm feito. E 
é como Senador, como brasileiro e como brasiliense 
por opção que quero dizer que esse exemplo de vo-
cês sirva para pôr não no gesso mas pôr, livremente, 
o Brasil para funcionar bem graças a essa ortopedia 
cívica que vocês desenvolveram.

Muito obrigado a vocês. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa e, 
em seguida, ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Tião Viana, que preside esta solenidade em que 
comemoramos os 48 da fundação da Rede Sarah, eu 
pediria permissão, já que são tantas as autoridades e 
lideranças presentes, para saudá-las todas na pessoa 
desse extraordinário médico que é o Aloysio Campos 
da Paz. São tantas, que eu poderia esquecer alguns 
nomes, o que seria imperdoável.

Parlamentares, encantadoras senhoras, meus 
senhores, Aloysio Campos da Paz, eu vim, aqui, e não 
poderia deixar de vir... O sonho que temos que ter – 
isto é tão importante que até o livro do novo Presidente 
dos Estados Unidos se chama Audácia da Esperan-
ça. Antes da esperança vem o sonho, e nós tivemos 
os mesmos sonhos.

Nós entendemos que a ciência médica é a mais 
humana das ciências e o médico, o grande benfeitor da 
humanidade. Campos da Paz e nós que somos médicos 
gastamos os melhores anos de nossas adolescências 
buscando ciência para servir com consciência.

Formei-me em 1966, em Fortaleza, Ceará. Fui 
fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, no Hospital 
dos Servidores do Estado, que era modelo em pós-
graduação, como o Sarah é hoje. E Deus, que foi tão 
bom para mim, me deu como mestre o Professor Ma-
riano de Andrade, um cirurgião geral renomado.

Depois, eu fui porque quis, porque desejei... Cam-
pos da Paz, eu só soube o que era desemprego com 
esse negócio de política. Quando saí de lá, tinha uma 
fila de empregos, inclusive para vir para Brasília. Bra-
sília e a classe médica lhe devem muito, porque eu 
mesmo não quis vir. Saí do Servidores em 67, 68, 
porque havia um slogan que dizia que o melhor médi-
co de Brasília é a Vasp e a Varig, era pegar um avião 
e ir embora. O senhor acabou com esse paradigma, 
acabou com ele. Brasília se tornou um centro de me-
dicina de alta respeitabilidade e credibilidade. Isso se 
deve ao senhor.

Do seu vasto currículo já disseram tudo. Até o 
nosso jornalista Ari, o meu assessor me deu toda a 
vida bela de V. Exª. Agora, quero trazer aqui a grati-
dão do povo. A Medicina, a Psicologia e a Neurologia 
têm um negócio de modelagem. Eu sou encantado por 
Juscelino Kubitschek. Médico como nós, deve ter tido 
os mesmos sonhos que tivemos, a audácia da espe-
rança. Isso me deu afinidade, porque ele foi cirurgião 
de Santa Casa, como eu fui, teve uma passagem pela 
vida militar, como eu tive, foi prefeitinho, foi governador, 

foi sacado, humilhado bem aqui nesta cadeira, cassa-
do, mas me encanta...

Eu diria... O Tião Viana, essa turma gosta mui-
to do Chávez, da Venezuela, mas eu gosto do Simon 
Bolívar. Então, numa das minhas viagens com a minha 
Adalgisa, eu estava em Bogotá, na Colômbia. Era De-
putado, num curso Pró-Família. E aí, na frente da casa, 
porque ele nasceu na Venezuela, mas ele morou aí, foi 
libertando esses países todos e pegou.o título... Mas 
uma frase muito oportuna para nós também, Senador 
Tião Viana, Senador Mozarildo, para os médicos daqui, 
para a Rosalba... Então, li, na estátua que estava lá, 
que ele disse que teve muitos títulos – soldado, cabo, 
sargento, tenente, major, coronel, general, marechal, 
El Comandante, El Ditador, El Libertador, Presidente 
–, e abdicaria de todos os títulos, só não do de ser um 
bom cidadão. Então, nós podemos dizer que nós abdi-
caremos de todos os títulos que já pudemos ter tido, 
mas também, como o senhor, não queremos abdicar 
do título de ser bom médico, não tão bom como o se-
nhor, mas temos o sonho e o desejo de sê-lo. 

Mas o Juscelino... Além desses títulos todos – eu 
vi as homenagens que o senhor tem –, eu vou lhe pôr 
agora uma do povo, do povo. Ulysses Guimarães, que 
aqui andou e está encantado no fundo do mar, disse: 
“ouça a voz rouca das ruas”. Então, eu quero lhe home-
nagear com essa voz. E eu sei, o senhor conhece mais 
do que eu também, e Deus me proporcionou conhecer 
muitos médicos importantes. Eu convivi com Christian 
Barnard, com Zerbini, com Jatene, com Pitanguy, com 
Mariano de Andrade.

Mas eu quero dizer o seguinte: o título que eu te-
nho mais honroso – eu vi as medalhas e as comendas 
que o senhor tem – é um que eu não acreditava, Mo-
zarildo. Ô Tião, tem hora que falta crença e falta fé.

Quando eu cheguei aqui, em 2003 – e ninguém 
vai ter mais esse título; o Tião pode morrer de vontade, 
pode ser até ser Presidente desta Casa, mas não vai 
ter a medalha que eu tenho –, foi o seguinte: Jusce-
lino Kubitschek fez 100 anos e ganhou um memorial. 
Aí eu cheguei novo aqui, iam dar duas medalhas para 
o Congresso.

Nós tínhamos o Senador Paulo Octávio, casado 
com a bela neta de Juscelino e, hoje, Vice-Governador. 
Aí, eu olhei assim: “Uma será bem dada para ele. É 
merecedor.” Ele até torcia por mim. Um dia, ele chegou 
e disse: “Mão Santa, tu estás sendo observado.” 

Mas, Tião, quem desejava mais – e até que mere-
cia –, não sei por que, era o Antonio Carlos Magalhães. 
Olha, eu não ia pensar em ganhar medalha do Antonio 
Carlos Magalhães, porque o Antonio Carlos Magalhães 
era o Antonio Carlos Magalhães, não é? Deus fez o 
mundo, o Brasil e a Bahia. Foi quase ele que fez tudo, 
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e forte aqui, neste Congresso, o homem mais valente. 
Ele deve estar do lado de Rui Barbosa. 

Ô Cristovam, isso aqui é um para frear o outro. 
O único de nós que teve coragem de frear o Poder Ju-
diciário foi Antonio Carlos Magalhães. Vocês se lem-
bram da história do Lalau, da CPI. Eu não iria recordar. 
Então, eu ia ganhar? E o Antonio Carlos Magalhães 
tinha convivido com ele, tinha sido Deputado quando 
ele foi Senador. Eu tinha conhecido Juscelino, acho 
que era o destino. 

Mas, Tião, eu nem comemorei. É bom, porque 
o Brasil vai saber agora e o Piauí. Rapaz, faltando 24 
horas, chegou Affonso Heliodoro, um Coronel que foi 
amigo dele, que serviu com ele, que veio de Minas e 
dirige o Memorial, e disse: “O senhor foi escolhido.” Eu 
nem acreditei. Primeiro, o Paulo Octávio tinha passado 
assim, mas eu disse: “Eu não vou anunciar isso, por-
que eu não vou ganhar um negócio desses. Quem vai 
ganhar é o Antonio Carlos, mesmo.” Ele estava que-
rendo a medalha. 

Eu ia ficar de otário no Piauí: esperou e não le-
vou, não é? E ganhei essa medalha. A decisão foi do 
Coronel. 

Eu fui saber, Mozarildo, por que, achando que o 
Antonio Carlos deveria ter levado a medalha, quer di-
zer, eu me acovardei, mesmo sendo piauiense. É raro 
piauiense se acovardar. Mas o Coronel disse que eu 
tinha citado mais vezes Juscelino Kubitschek. O Me-
morial tinha observado que os meus pronunciamentos 
eram os que citavam mais Juscelino Kubitschek.

Então, vou contar agora, desses médicos todos 
que nós conhecemos, V. Exª e eu – eu tenho 42 anos 
de Medicina –, uma homenagem que o povo deu a 
Juscelino. Ô Tião, eu não tenho medo, porque o Cor-
regedor, aqui, é o Tuma. Ele é meu mesmo, não tem 
problema. Eu vou ser franco como o povo. O Tuma disse 
que chapa boa é MST: Mão Santa e Tuma.

Tuma, é o seguinte: no final do Governo de Jusce-
lino, ele foi a Fortaleza. Eu estudava para o vestibular. 
Então, ele foi à Assembléia, fez uma palestra na Facul-
dade de Direito. Eu, já atraído por aquela liderança e 
pelo misto médico/político, acompanhei-o, naquela sim-
patia, no final mesmo, no apagar do Governo. Fortaleza 
tinha, na Praça do Ferreiro, como as praças antigas, 
um abrigo. Lá, tinha um café do Pedro da Bananada. 
Ele saiu da Assembléia com aqueles Deputados, iguais 
aos Senadores, todos de paletó, acompanhando-o. Eu 
também estava ali vendo Juscelino, que estava entre-
gando o Governo. Era a última visita.

Já era dezembro e ele iria entregá-lo. No abrigo, 
havia alguns curiosos, mas os Deputados o cercavam 
e ele tomava, na sua simplicidade, o cafezinho.

Olhei e vi um caboclo, daquele nordestino mesmo, 
de chapéu, querendo se aproximar, mas os políticos 
de paletó não deixavam. Ele não tinha perspectiva. Eu 
estava lá, estudante, e até cheguei perto de Juscelino. 
Aí, ele não se controlou, ele tinha que homenagear 
Juscelino. Ele já ia deixar.

Juscelino recebeu muitas homenagens. O nos-
so Presidente Luiz Inácio pensa... Que nada! Quando 
Juscelino saiu daqui... Ele foi cassado e, em janeiro, 
foi a Portugal. Não existe – só se for em festa de santo 
– homenageado como foi Juscelino em Portugal, pelo 
povo, com flores, excursões e tudo. Ele viajou como 
Senador, Tião. Você deveria escalar uma comissão para 
reviver a trajetória de Juscelino sendo homenageado 
como Senador, depois de ter terminado o governo, 
com aquele sorriso.

O caboclo não resistiu. De chapéu, se aproximou 
e disse: “Ô Presidente pai d’égua!” Aquilo era o máxi-
mo do calor humano dos nordestinos.

Quero dizer ao senhor, falando como todo nor-
destino, com calor, com emoção e como médico que 
sou: o senhor é um médico pai d’égua e nós estamos 
aqui para aplaudi-lo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
Líder do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados 
para esta sessão tão relevante, Dr. Aloysio Campos 
da Paz Júnior, idealizador da Rede Sarah de Hospi-
tais de Reabilitação e Presidente da Associação das 
Pioneiras Sociais, que já teve ocasião de consertar 
o meu joelho; Drª Lúcia Willadino Braga, Presidente 
e Diretora Executiva da Rede Sarah de Hospitais de 
Reabilitação; meu querido amigo, Deputado Federal 
Alcenir Guerra, que é uma prova viva da competência 
do Sarah Kubitschek, ao cuidar da reabilitação de figu-
ras que precisariam mesmo ser reabilitadas, e todas 
merecem essa oportunidade; prezado amigo, Deputado 
Federal pelo Distrito Federal, Laerte Bessa; senhoras 
e senhores, minha assessoria preparou um texto que 
explica o nascimento da Associação das Pioneiras 
Sociais, explica o contrato de gestão feito em 1991 
com a União Federal, com objetivos, metas, prazos a 
serem cumpridos, e que se refere ao fato de que os 
deveres seriam a prestação de serviço médico público 
e qualificado na área da Medicina do Aparelho Loco-
motor, a formação de recursos humanos, a promoção 
da produção de conhecimento científico, a geração de 
formação nas áreas de Epidemiologia, Gestão Hospi-
talar, Controle de Qualidade e de custos dos serviços 
prestados, exercício da ação educacional e preventiva, 
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visando à redução das causas das principais patolo-
gias atendidas pela rede.

Na medida em que define claramente os obje-
tivos a serem atingidos em determinados períodos 
de tempo, o contrato de gestão fornece ao Estado o 
instrumento de aferição dos resultados da instituição. 
Aí, explica o que todos nós sabemos: de onde vêm os 
recursos, que o controle é feito pelo Tribunal de Con-
tas da União.

Pois bem; entretanto, tenho coisas mais informais, 
mais pessoais, mais da minha própria experiência a 
relatar ao País nesta sessão.

Em primeiro lugar – e não sou nem de leve, Se-
nador Tião Viana, um especialista em saúde pública 
como V. Exª –, conversando com técnicos das mais 
variadas procedências da área de saúde, eu ouvi elo-
gios rasgados ao Sarah e ouvi algumas críticas que 
não me convenceram, críticas do tipo: “Ah, mas eles 
têm muito dinheiro”. Então, se têm muito dinheiro, isso 
explica o êxito. O resto fracassaria porque, suposta-
mente, não teria dinheiro.

Eu entendo que o problema maior do financiamen-
to do sistema de saúde no País não está exatamente 
em se ter mais ou menos dinheiro. Está, primeiro, em 
se verificar quanto de dinheiro se precisa. Por isso eu 
votei firmemente contra a CPMF, e votaria 1 milhão, 
614 mil vezes contra a CPMF outra vez, por entender 
que não é mais imposto que vai resolver o problema 
de administrador corrupto. Não é. Não é mais impos-
to que vai resolver a questão do desperdício. Não é 
tampouco. Não é mais imposto que vai dar resposta à 
centralização excessiva dos serviços nas capitais dos 
Estados, e a maioria do que vejo, pelo Norte e pelo 
Nordeste, é a realidade de cidades do interior aban-
donadas completamente.

Mas eu pergunto: se é verdade esse raciocínio 
de que o êxito do Sarah Kubitschek estaria em ele dis-
por de recursos supostamente fartos, significaria que 
teríamos de fechar o ITA – o Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica? Teríamos de fechar os centros de exce-
lência do País? Eu que passo a vida preconizando, Se-
nador Cristovam Buarque – e aí é uma especialidade 
de V. Exª – que é injusto termos alunos superdotados 
presos à sala de crianças normais; assim como é in-
justo crianças deficientes estarem presas às salas de 
crianças normais? Teríamos de ter atendimento às 
crianças portadoras de deficiência no sistema edu-
cacional brasileiro, e teríamos de ter salas e escolas 
especiais para os superdotados, senão, ele aprende 
em um mês a grade de um ano e, depois, fica sem fa-
zer nada, fica jogando ping-pong na sala. Teríamos de 
tratar desiguais desigualmente mesmo, até em função 
de favorecer os menos dotados.

Então, a questão, para mim, não está em se dizer: 
“Olha, acabar com o Sarah”. Pra quê? Para nivelar o 
resto, se é que o resto não é bom? Acaba o Sarah e 
nivela o restante? E é muito fácil isso ser dito por al-
guém que não precisou dos serviços do Sarah nunca. 
É muito fácil. Mas não responde a nenhum item de ra-
cionalidade administrativa; a nenhum item. Até porque 
teríamos de almejar ter mais Sarahs.

Neste momento, devo dizer ao Dr. Aloysio Cam-
pos da Paz e à Drª Lúcia que é uma inspiração minha 
termos um Sarah na região Amazônica Ocidental. Até 
peço licença ao Senador Mozarildo e aos Senadores 
de Rondônia, bem como aos Senadores do Amapá, 
do Acre, a V. Exª, Senador Tião Viana, para justificar 
que o lógico seria a instalação em Manaus, por ser 
uma cidade de quase dois milhões de habitantes, a 
que mais demandaria e que melhor condições teria 
de receber os pacientes. 

Não passa pela minha cabeça nivelar por baixo 
o Sarah, mas, sim, ampliar essa eficácia, descentra-
lizando, portanto, essa eficácia pelo restante do País. 
Já existe no Maranhão, na Bahia – se não me enga-
no –, o que significa que a experiência realmente deu 
certo. O argumento não me sensibilizou. Nivelar por 
baixo não me sensibiliza. Vai se imaginar que deu certo 
por que havia dinheiro? O Brasil teria dado certo se o 
Brasil dependesse, Senador Pedro Simon, apenas de 
dinheiro. O Brasil teria dado certo, o Brasil teria outro 
rumo se não houvesse desperdício, que nem sem-
pre vem da ação corrupta. Mas há o desperdício que 
vem da ação corrupta, sim, e os dois se somam. Não 
consigo passar a mão na cabeça do que desperdiça, 
mesmo não roubando. O resultado é o mesmo. É claro 
que eu gostaria de ver preso aquele que rouba e que, 
portanto, desperdiça. O Brasil não tem feito aproveita-
mento máximo dos recursos que devem ser aplicados 
na área de saúde, na área de educação, e isso explica, 
em parte, nosso atraso.

Outro dia, Senador Tuma, eu estava em um de-
bate sobre a camada do pré-sal, promovido pelo In-
terlegis da Casa, e lá estava uma pessoa que me im-
pressionou muito. Eu não ouvi o quarto cidadão, mas 
o terceiro, eu o ouvi. Fui o segundo. O primeiro era um 
professor que falava em linguagem muito hermética, 
e, portanto, não entendi muito do que ele disse. Sei 
que ele conhece muito do assunto. Ele falava coisas 
que os iniciados entendem, mas, como não o sou, 
eu não o entendia. Ele dizia assim: “De acordo com a 
Teoria de Hardwick...”. Fiquei me perguntando quem 
era Hardwick. Ele não explicou quem era Hardwick. 
Ou seja, ele era um cientista, não um comunicador. O 
Presidente Lula teria dado um show ali, embora sem 
entender de pré-sal. O Presidente teria dado um show, 
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porque ele ia explicar direitinho quem era Hardwick até 
sem saber. Essa é a diferença fundamental. Então, não 
entendi o que ele disse. Eu só sabia que ele estava 
falando muito bem, com conhecimento de causa sobre 
a questão do pré-sal.

O rapaz do Rio Grande do Norte se referiu a uma 
cidade que recebe muitos royalties e que é governa-
da, sistematicamente, por políticos corruptos. Eu disse 
que há uma cidade no meu Estado, Coari, que rece-
be royalties, há muitos anos, da Petrobras, royalties 
petrolíferos – e vai agora começar a receber royalties 
do gás –, e que é, sistematicamente, dolorosamente, 
governada por políticos corruptos, em série. Parece 
uma sina! Parece que, como há muito dinheiro, então, 
é para lá que se dirigem os que querem roer as pro-
priedades públicas.

Então, essa linguagem, eu a entendo. Essa lingua-
gem, o Secretário do Rio Grande do Norte a entendeu 
bem, e esse cidadão a entendeu. O professor me puxou 
pelo braço e me disse assim: “O senhor já percebeu, 
Senador, que, onde há pouco, roubam muito e que, 
onde há muito, praticamente não roubam?”. Eu disse: 
“É verdade”. E foi uma verdade que me chocou.

Na Suécia, onde há muito, não é prática comum 
alguém roubar dinheiro público, pois se paga muito 
caro; antes de a pessoa ir para a cadeia, nela deve 
ser feito um exame de sanidade mental, por que ela 
vai pagar tão caro, que não terá valido a pena a aven-
tura. Não é como no Brasil, onde as coisas aconte-
cem e onde, no final, terminam tendo uma vida muito 
“feliz para sempre”. A gente percebe que há um certo 
reinado da impunidade entre nós. No Brasil, onde há 
menos, onde os capitais são escassos para investir 
na vida das pessoas e na infra-estrutura, a prática 
da corrupção é endêmica, é epidêmica. Nos Estados 
Unidos, isso acontece, mas a prisão está lá para eles 
mesmos. Na Inglaterra, isso acontece, mas a prisão 
está lá à disposição das pessoas que sejam apanha-
das, e quase sempre o são, praticando essas ações 
equivocadas, injustas, dolosas. Mas ainda assim, eu 
diria que o Brasil não seria um país com tantos pro-
blemas sociais como é hoje se tivesse aplicado cada 
real, cada tostão ou cada centavo dos seus recursos 
com absoluta correção, com correção máxima, aquela 
que se pode exigir de uma cidade, de um Estado, de 
um país em que há lei. Sempre haverá um ser huma-
no disposto a delinqüir, mas o ser humano delinqüirá 
mais facilmente se perceber que a delinqüência não 
leva à punição. Ainda assim, muito se desperdiçou. 
E pergunto: não se desperdiçou na hora da área da 
saúde? E pergunto: desperdiçou-se no Sarah Kubits-
check? Não vejo que se tenha desperdiçado. Vejo que 

lá se faz uma aplicação rigorosa, justa, digna e eficaz 
dos recursos públicos.

O Senador Cristovam Buarque falava, ainda há 
pouco, da questão da eficiência. Até digo que existe 
mesmo aquela definição clássica que diferencia eficácia 
de eficiência. O melhor é juntar as duas coisas quan-
do se pode. Quando não se pode fazer isso, a gente 
fica com a eficácia. Eficiência é uma coisa clássica. O 
eficiente seria aquele que tem à sua disposição uma 
ambulância para transportar doentes, que transporta 
doze doentes – não digo treze, porque é o número do 
Partido do Tião Viana – ao longo do dia e que mantém 
um brinco a ambulância dele, ou seja, que a mantém 
limpinha, parecendo uma sala de visitas, pronta para 
sair dali, do transporte de doentes, e levar uma noiva 
para o casamento. O outro, o eficaz, Senador Tião, 
transporta 45 doentes e não se importa se a ambu-
lância está suja de sangue ou não; o que ele quer é 
transportar os doentes. Ele, supostamente, colaborou 
para tentar salvar 45 vidas, enquanto o outro salvou 
doze vidas ou – vá lá! – treze vidas. Percebo a junção 
desses dois fatores; percebo que o Sarah Kubitschek 
é eficiente e é eficaz. É eficaz por que atende muita 
gente; é eficiente por que atende com a limpeza que 
levou o Senador Cristovam a dizer que “mereceria um 
giro turístico por lá”.

Já ouvi, Dr. Aloysio, coisas muito comoventes e 
já vi coisas comoventes. Uma vez, uma moça conhe-
cida minha, conhecida de minha família, chegou aqui 
deformada. Olhei para a menina, e parecia uma cena 
de horror, pois ela, com 16 anos de idade, havia so-
frido um acidente de automóvel. Ela foi para o Sarah. 
Um tempo depois, voltei a Manaus para a festa de ani-
versário de um filho meu, e lá estava uma menina que 
não me parecia totalmente estranha. Isso ocorreu um 
ano e pouco depois. Ela havia sido convidada por mi-
nha esposa. Falei com ela: “Como vai? Tudo bem?”. E 
minha mulher perguntou-me: “Não a está reconhecen-
do?”. Eu falei: “Não”. “Puxa, é a filha da fulana, aquela 
que estava transformada na sua configuração facial. 
Agora ela está normal”. Eu disse: “Mas eu não a podia 
reconhecer mesmo, porque só a conheci daquele jeito. 
Agora é que a estou conhecendo. Aliás, não podia re-
conhecer algo que não conhecia. Essa é a verdadeira 
fisionomia dela”.

Do mesmo modo, um menininho de Manaus que 
esteve no Sarah, com a inocência dele e a despeito do 
que sofreu e do que passou para se reabilitar, Presiden-
te Tião Viana, disse que gostava muito de um passeio 
de barquinho que ele fazia pelo Lago Norte. Soube pelo 
Dr. Aloysio que os barcos são feitos por ele mesmo. E 
mais: faz ou não faz parte da cura se dar o prazer a 
quem está ali tendo de lutar obstinadamente por uma 
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recuperação que custa dor? Aliás, não conheço quase 
nada na vida que seja bom e não custe alguma dor. A 
Maureen Maggi sabe disso, porque, para ser campeã 
olímpica como foi, depois de passar pelo que passou, 
ela deve ter passado por muitos momentos de dor física 
e de dor psicológica, sei muito bem. Então, sabemos 
que a recuperação física exige muita dor, e o menino, 
depois de tudo aquilo, lembra-se ainda do acidente – 
e ele agora está perfeito – e se lembra do barquinho 
que o levou para passear junto com outros pacientes 
pelo Lago Norte.

Estou vendo aqui pessoas que visivelmente pas-
saram pelo Sarah Kubitschek. Estou vendo aqui o jor-
nalista Ari Cunha, que é um patrimônio do jornalismo 
de Brasília e do País. Estou vendo aqui Alceni Guerra, 
que renasceu da injustiça que sofreu e do acidente bru-
tal que quase lhe leva a vida e que, ao fim e ao cabo, 
nem lhe levou a saúde. Outro dia, fiquei impressiona-
do: eu estava tentando falar com o Alceni, e ele estava 
caminhando mais rapidamente do que eu.

Então, é o milagre da eficácia, é o milagre da téc-
nica, é o milagre da tecnologia, é o milagre da dedica-
ção, é o milagre da cobrança exigente aos servidores, 
mas é o milagre também do tratamento decoroso em 
relação aos salários.

Não consigo encontrar uma desculpa para se 
dizer: “Ah! Se há dinheiro no Sarah, então, a solução 
não é lutar por mais dinheiro para o resto ou por me-
lhor aplicação de dinheiro que existe para o resto”. A 
solução medíocre, a solução pequena, a solução ca-
nhestra, a solução atrasada seria, então, resolver a 
situação da maneira mais fácil: tirar-se do Sarah, e o 
Sarah ficar igual ao que supostamente não funciona 
no País. Entendo que não.

Eu não vinha aqui hoje, eu estava com uma série 
de coisas para fazer. Aliás, estou fazendo um check-
up. Eu disse: “Não, hoje, não vou ao Senado, não há 
votação, não há o que fazer”. Mas, quando soube que 
haveria uma homenagem ao Sarah, eu disse que preci-
sava vir aqui para dar um depoimento. Minha assesso-
ria, eficaz como sempre, fez uma bela descrição tópica 
de cada fato ligado ao nascimento e à vida do Sarah, 
mas essa questão humana une todo este Plenário.

Aqui, tem havido muitas sessões de homenagem. 
Umas são meritórias, mas não juntam metade de uma 
dessas bandas das cadeiras do plenário. Se tivesse 
havido uma divulgação, tenho a impressão de que as 
galerias estariam lotadas, como tenho a certeza de 
que quem estiver nos ouvindo pela Rádio Senado ou 
nos vendo pela TV Senado vai se mobilizar, porque 
não estamos falando de coisas abstratas. Há coisas 
que não são abstratas, mas que o parecem ao povo. 
Homenageando um grande homem público do passa-

do, as pessoas não se dão conta do quanto de suas 
vidas melhorou por que aquele homem público doou 
sua vida às pessoas. Elas não se dão conta disso. En-
tão, não enchem as galerias, não enchem o plenário. 
Mas, aqui, estou falando de uma coisa concreta: não 
há no Brasil quem não tenha sido beneficiado direta 
ou indiretamente pelo Sarah ou quem não respeite o 
trabalho do Sarah, salvo aqueles que acham que a 
solução é ficar tudo pior. Para mim, a solução é lutar 
para ficar tudo melhor.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Meus cumprimentos ao Senador Arthur Virgílio.
Concedo a palavra ao Dr. Aloysio Campos da Paz 

Júnior, idealizador da Rede Sarah de Hospitais de Re-
abilitação e Presidente da Associação das Pioneiras 
Sociais, o grande construtor da Rede Sarah.

V. Sª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO CAMPOS DA PAZ JÚNIOR – 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Parlamentares, 
meus colegas da Rede Sarah, em primeiro lugar, eu 
queria dizer que não estava preparado para falar, mas 
vou externar aqui alguns sentimentos que acho apro-
priados para este momento.

A minha geração teve o privilégio de muito cedo 
conviver com o futuro. Quando nós viemos para Brasí-
lia, em 1960, ficou bem claro que estávamos vivendo 
uma situação extraordinária, porque, aos vinte e pou-
cos anos, nós estávamos fazendo tradição. Tudo era 
possível. E essa experiência marcou profundamente 
o que se seguiu.

Eu tive, em seguida, a oportunidade de ir para a 
Europa fazer a minha formação na Inglaterra e ver um 
serviço de saúde funcionando para o povo, um serviço 
público não-estatal, sobre o qual as pessoas diziam – 
e isso eu presenciei – com orgulho: “Eu trabalho para 
o serviço nacional de saúde”. 

Quando voltei a Brasília, a antiga Fundação Hos-
pitalar do Distrito Federal ainda era assim, ela ainda 
guardava estes princípios da dedicação exclusiva, do 
tempo integral e das pessoas trabalhando inteiramente 
para o hospital. Aos poucos, esses valores foram fican-
do no tempo, foram-se perdendo. E eu tive o segundo 
privilégio, que foi a oportunidade de ir para o antigo 
Sarah, o Sarinha de hoje, o antigo hospital, pequeno 
centro de reabilitação, e lá ter o espaço para formar os 
jovens que ajudariam a construir o futuro, em primeiro 
lugar, e o apoio de pessoas notáveis, ao longo do tempo 
– muitas estão aqui presentes –, que me estimularam 
a continuar nessa trajetória, até fazendo coisas que 
aparentemente eram quase que surrealistas.

A Rede Sarah foi decretada pelo Presidente da 
República José Sarney, que ocupa o Senado da Re-
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pública hoje, quando ela não existia. Foi um decreto 
presidencial que determinou que fosse criada a Rede 
Sarah de Hospitais. (Palmas.) Só que ela não existia, 
e isso abriu a porta para que nós caminhássemos para 
o futuro. Os hospitais começaram a se seguir, a ser 
implantados, e determinou-se, então, a necessidade 
absoluta de se criar espaços, mais ainda para formar 
os jovens que iriam, como os da minha geração, ocu-
par o futuro.

Eu acho que, fundamentalmente, a Rede Sarah 
passou a ser isto: um espaço de trabalho com digni-
dade, voltado para aquele que mais precisa, que é a 
pessoa que nos procura com uma dificuldade criada 
pelo infortúnio.

O segundo ponto e a segunda lição foi que nada 
teria sentido se nós não transmitíssemos o conhecimen-
to àquele que dele mais precisava. Então, foi passado 
para várias gerações o conceito de que o conhecimento 
não poderia ser expropriado; o conhecimento teria que 
ser passado para as pessoas que de nós precisavam. 
Isso, inclusive, foi motivo de um livro escrito. Parece-
me que esse foi um dos fatos, junto com a relação de 
trabalho inequívoca, junto com a aplicação dos recursos 
e junto com uma profunda crença no futuro – porque, 
na verdade, a gente tinha vivido a esperança e, depois, 
tinha visto o futuro se consolidando, como foi dito aqui 
por mais de um Senador –, que nos permitiu, então, 
formar gerações que consolidaram aquele sonho que 
trouxe minha geração para cá. Viemos atrás de uma 
mensagem que dizia: “O futuro é possível”. Isso criou 
uma sensação, uma brasilidade, que foi sendo trans-
mitida de geração para geração. Foi criado um espa-
ço para, basicamente, praticar, por meio da Medicina, 
essa filosofia de vida. 

Deu certo. Contemplo o futuro com a esperança 
de que, se deu certo em nossas gerações, e elas estão 
se sucedendo – minha geração, a geração de Lucia, 
gerações que estão chegando e começando agora –, 
se esses princípios, se essa vocação para servir pode 
ser transmitida, se foi transmitida, por que não vai con-
tinuar sendo assim?

Vejo esta homenagem, hoje, do Senado, Srs. 
Senadores, Sr. Presidente, como um marco importan-
te, como um reconhecimento, tendo em vista o poder 
que o Senado da República representa, pela tradição 
que está contida nele, pelos sonhos e aspirações que 
estão acumulados ao longo desses anos todos e que 
a gente vê até nos móveis antigos do antigo Monroe 
que foram trazidos para cá e que têm um simbolismo, 
para mim, muito grande. A gente vê que esta homena-
gem é um selo de garantia para que esses jovens que 
estão chegando agora possam continuar a sonhar e 
a realizar. Agradeço, em nome de todos eles, porque, 

na verdade, a entrega foi para eles. Sem eles, nada 
teria sido possível.

Não adianta uma pessoa sonhar. O sonho tem de 
ser coletivo. Cabe às lideranças transmitirem a possi-
bilidade da coletivização do sonho. Eu, em nome de-
les, agradeço profundamente esta homenagem, que é 
para todos aqueles que conosco sonharam, realizaram 
e chegaram até aqui. Considero que este momento 
é um momento marcante na história da Rede Sarah. 
Espero que, daqui a anos, outras gerações tenham a 
oportunidade e a felicidade de viver um momento como 
este que vivi hoje aqui.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao Senador Paulo Duque.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Tião Viana, eu realmente tenho muita 
sorte, sempre tive. Falar depois do Dr. Campos da Paz, 
para mim, é um privilégio. Antes de eu vir à tribuna, ha-
via passado na Mesa e indagado dele algumas coisas 
sobre o Sarah, e não é que ele vai na minha frente e 
explica tudo o que eu queria saber? 

Estou em Brasília há apenas dois anos e uma 
das coisas que mais me chamou atenção... Venho do 
Rio de Janeiro, da cidade do Rio, uma cidade muito 
tumultuada, onde freqüentemente os hospitais do Rio 
de Janeiro, que todos conhecem – Miguel Couto, Souza 
Aguiar e Getúlio Vargas –, ficam apinhados de gente, 
vítimas de acidentes. Eu tinha uma grande curiosidade 
sobre a Rede Sarah, sobre o Sarah. Imaginei logo que 
Sarah só poderia ser Sarah Kubitschek. Rede Sarah, 
por que Sarah? Queria saber a origem, Presidente 
José Sarney. Por que Sarah? Afinal, morei pertinho 
da primeira sede das Pioneiras Sociais, no Rio de Ja-
neiro, na rua... (Pausa.)

Agora, me ajudem. (Pausa.) 
Rua Pereira da Silva! Era uma casa grande, bo-

nita. Era ali a sede das Pioneiras Sociais. Era ali que 
Dona Sarah, às vezes, atuava. E foi ali que o seu pri-
mo Campos da Paz instituiu essa grande fundação, 
ou, pelo menos, os primeiros passos.

Esse é um aspecto da minha presença aqui. 
O outro é que, há pouco tempo, talvez um mês, 

o meu filho me telefonou pedindo que providenciasse 
a remoção de um acidentado da cidade de Maringá, 
pois ele queria ir para a Rede Sarah. Eu pensei “Mas 
como eu vou arranjar isso, na rede Sarah, em Brasília, 
longe?”. Eu falei: “Bom, vou tentar. Eu vou tentar”. E 
escrevi uma carta à Presidência da Rede Sarah, em 
Brasília, pois aqui eu tinha certeza de que existia. Não 
é que, alguns dias depois – não chegou nem a quinze 
dias –, ele me telefona agradecendo, o meu filho, pois 
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o amigo dele, que foi acidentado na cidade de Maringá, 
tinha sido removido para o Sarah, que havia mandado 
uma ambulância buscá-lo! Ora, aquilo marcou muito 
para mim. Funciona! Que coisa maravilhosa ter uma 
instituição dessa que funciona, e bem!

Que exemplo posso dar a todos eles, da minha 
geração, da geração passada e da geração que virá 
por aí? Chegou a hora de eu querer ajudar o Sarah, e 
V. Exª vai dizer como eu posso ajudar o Sarah. V. Exª, 
Senador Tião Viana, Presidente desta sessão, que é 
médico – e eu sou advogado –, vai me dizer como eu 
posso ajudar o Sarah. Eu fiquei fã do Sarah, e não 
só por se chamar Sarah Kubitschek – Juscelino era 
um santo, e eu o adorava –, mas pelo trabalho muito 
relevante que esse hospital presta a esta geração e, 
sobretudo, a minha cidade, que é uma cidade perma-
nentemente tumultuada, embora permaneça belíssima, 
o Rio de Janeiro.

Quero felicitar a mim mesmo por haver podido 
comparecer a esta tribuna e dado um exemplo positivo 
do Sarah e dizer a V. Sª e a todos aqueles que perten-
cem a essa agremiação: contem comigo! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao Deputado Alceni Guerra e, a 
seguir, ao Deputado Laerte Bessa.

O SR. ALCENI GUERRA (DEM – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente Senador Tião Viana, Deputado Laerte Bessa, 
Drª Lucinha, Dr. Aloysio, Srª e Srs. Senadores, ontem, 
tive o atrevimento de pedir à Casa para falar em nome 
do meu Partido. 

E disseram: “Olha, não é possível, é uma sessão 
do Senado”. Sou agraciado agora com a oportunidade 
de dizer algumas palavras aqui, numa ocasião muito 
especial para mim. 

Encontram-se aqui neste plenário duas pessoas 
a quem eu devo muito. Começo pelo Presidente José 
Sarney, que deu à minha terra uma estrutura de edu-
cação formidável: escolas técnicas, Cefets que, vinte 
anos depois, transformaram minha pequena Pato Bran-
co em uma cidade com 104 cursos superiores: 64 de 
graduação, 40 de pós-graduação. Devo muito a ele. Ele 
presente, começo dizendo, como sempre faço com ele, 
muito obrigado por ter erigido minha terra. 

Ouvi aqui os depoimentos assim com um pouco 
de emoção dos Senadores Mozarildo Cavalcanti, Ar-
thur Virgílio, Cristovam Buarque, Pedro Simon, Mão 
Santa e Epitácio Cafeteira. 

E pouco teria a acrescentar não fosse o Sarah 
Kubitschek executor, de novo, de dois momentos im-
portantes na minha vida. Aloysio Campos da Paz me 
ensinou como administrador público trocar – isso a 
que se referiu aqui o Senador Cristovam – o estatal, o 

estatismo e o peso de um Estado autárquico, um Esta-
do pesado, como temos no Brasil, um serviço público 
como é o Sarah Kubitschek hoje, a Rede Sarah. Por 
meio de uma lei muito original da cabeça do Dr. Aloysio, 
transformou-se o Sarah numa fundação pública, numa 
organização social. Eu apresentei junto com o Presi-
dente da República ao Congresso, que tinha, assim, 
de começo, a oposição severa de toda a Oposição ao 
Presidente da República na época. 

Dentro dos plenários da Câmara e do Senado, eu 
descobri que caminhar junto com o Dr. Aloysio Cam-
pos da Paz era a coisa mais fácil que existia na polí-
tica. Todos os Deputados adoravam o Dr. Aloysio. Os 
Senadores o adoravam. A lei foi aprovada quase por 
unanimidade, poucas exceções de um rigor espartano 
da política aguerrida da Oposição da época, mas fize-
mos a primeira organização social propriamente dita 
no Brasil. Anos depois, instituíram-se como organiza-
ção do Estado brasileiro essas aglomerações sociais. 
E esse aprendizado eu devo ao Dr. Aloysio. 

Mais tarde – os senhores e as senhoras sabem 
–, cheguei ao Sarah Kubitschek numa maca, trazendo 
uma radiografia da minha terra, Curitiba. “Aloysio, cha-
mei-o pelo primeiro nome, “vim trazer-lhe este exame 
e dizer-lhe que eu não quero ser operado”. Tinha dois 
hematomas: um em cada lado do cérebro, Senador 
Tião Viana, de 145 cm3 e 160 cm3. E o Dr. Aloysio me 
respondeu: “Aqui nós não operamos raio-x. Colocou-
me no Sarah, Lago Norte, e eu aprendi mais uma lição 
de vida que eu utilizo até hoje. A coisa mais importan-
te que existe no ser humano – e eu vejo aqui ilustres 
médicos: Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Tião Viana 
– é a auto-estima. 

Lembro-me da minha expressão para a Drª Luci-
nha e o Dr. Aloysio quando cheguei: minha profissão é 
convencer pessoas, se eu perder parte da minha inte-
ligência prefiro não ficar vivo, perdi minha razão de ser. 
Colocaram-me num teste difícil, horas e horas fazendo 
contas, respondendo isso, respondendo aquilo e os dois 
viajando para a Inglaterra. Fui receber da psicóloga o 
resultado e ela disse: “Não posso lhe dar.”

Voltei para o quarto arrasado e disse: bom, acho 
que perdi coisas importantes da minha vida. Chegam o 
Dr. Aloysio Campos da Paz, a Drª Lucinha a me visitar 
e disse: será que você poderia repetir o teste dentro 
de uma ressonância magnética? Bom, devo estar liqui-
dado mesmo; muito feio, não é. E saí da ressonância 
magnética para o quarto. Recebi deles uma lição de 
auto-estima que eu utilizo com todas as pessoas que 
se aproximam de mim. Quando eu vejo uma pessoa 
deprimida, preocupada ou derrotada por alguma coi-
sa, Senador Romeu Tuma, eu me lembro da lição da 
Drª Lucinha e do Dr. Aloysio para reerguer a moral e a 
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auto-estima da pessoa. Lembro-me da minha resposta 
para eles. Disse: Então foi o acidente, porque antes eu 
não era tão bom assim. Foi a minha resposta. O Sarah 
é isto, é uma confraria, é uma fraternidade de pesso-
as que curam o corpo e a alma, reabilitam o corpo e 
a mente, é uma cadeia de pessoas preparadas para 
reabilitar corpo e alma de quem entra no Sarah.

O Senador Arthur Virgílio disse, há pouco, que 
não conseguiu me acompanhar em uma caminhada 
há poucos dias, porque eu caminho muito depressa. 
Com certeza, não devo isso só à reabilitação dos meus 
músculos; devo isso à reabilitação da minha cabeça, 
da minha mente, da minha alma, Dr. Aloysio, que vo-
cês reabilitaram com tanta competência.

Então, representando uma parte da população 
brasileira – sou um representante de uma parte dessa 
população –, quero lhe dizer, do fundo meu coração e da 
minha alma: muito obrigado por todos nós, Dr. Aloysio. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimentos ao Deputado Alceni Guerra, ex-
Ministro de Estado da Saúde do Brasil.

Concedo a palavra ao Deputado Laerte Bessa.
O SR. LAERTE BESSA (PMDB – DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
Tião Viana, obrigado por me ceder a palavra. Vou dizer a 
V. Exª que serei breve, porque me parece também que fui 
honrado em ser o último orador. Fico muito feliz. 

Eu queria cumprimentar o colega Alceni Guerra, 
que, assim como eu, está aqui representando a nossa 
Casa, a Câmara Federal. Cumprimento o Dr. Aloysio, 
essa pessoa espetacular que é o Dr. Aloysio. Eu, que 
moro em Brasília há 25 anos, posso dar este testemunho. 
Eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Aloysio, não 
só pelos seus trabalhos relevantes no Distrito Federal e 
em todo o Brasil, mas também pela pessoa dele. 

Ele sempre tratou de todos nós, principalmente a 
minha Polícia Civil, em que fui policial civil por 25 anos. 
Por diversas vezes, recorremos ao Sarah Kubitsche-
ck para tratamento de policiais que tiveram acidentes 
durante o seu trabalho. 

Eu queria cumprimentar a Drª Lúcia também. Drª 
Lúcia, muito obrigado por tudo. Agradeço de coração 
aqui não só representando os Deputados do Distrito Fe-
deral, mas também toda a Câmara dos Deputados.

Cumprimento os Senadores aqui presentes, cum-
primento todos os funcionários integrantes da Rede 
Sarah aqui presentes, funcionários da mais alta quali-
dade. Eu tenho orgulho de estar aqui com vocês.

Eu queria resumir o que todos disseram aqui; to-
dos os Senadores e o colega Alceni, e tentar resumir 
o que é hoje o Sarah Kubitscheck do Distrito Federal. 
É simplesmente uma família; é uma família abençoada 

por Deus. Eu tenho orgulho de dizer isso, Drª Lúcia, 
porque eu nunca tinha feito, pessoalmente, nenhum 
tratamento no Sarah Kubitscheck, seja clínico ou te-
rapêutico. Todavia, em 2003, eu sofri um acidente gra-
víssimo que me ocasionou 13 dias em coma. Eu fui até 
desenganado no Hospital Neurológico de Goiânia. 

Depois desses treze dias, eu fui para casa para 
recuperar-me – eu havia quebrado os dois braços, as 
mãos e uma perna.

Neste instante, quero falar do orgulho que tenho do 
Sarah. Não fui atendido pelo Sarah porque não precisei, 
mas, se precisasse, eu teria sido atendido, porque recebi 
uma carta da Direção do Sarah, solidarizando-se comigo, 
preocupada com a minha saúde, e também oferecendo os 
préstimos, caso eu precisasse, para a minha recuperação, 
mas, graças a Deus, não precisei. Mas fiquei orgulhoso, 
Sr. Presidente, pelo fato de eles terem encaminhado esse 
ofício a mim, dizendo que estavam orando pela minha 
recuperação. Orgulho-me muito de dizer isso. Guardei 
esse documento e tenho certeza de que ele foi emitido 
pela Direção, pelo Dr. Aloysio, pela Lucinha, com a maior 
gratidão do mundo, com o maior carinho.

Então, eu não podia, neste momento, deixar de 
vir aqui para fazer esse agradecimento em público e 
também para desejar a todos os nossos funcionários, 
aos Senadores e ao Deputado Alceni um Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo. Parabenizo o Senado por este 
evento maravilhoso de que tivemos o prazer e muito 
orgulho de participar.

Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Os Srs. Senadores Efraim Morais e Lobão Filho en-
viaram discursos à Mesa alusivos ao presente evento 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores:, poucas – pouquíssimas – instituições, 
públicas ou privadas, no Brasil merecem uma home-
nagem como esta, que o Senado Federal presta hoje 
à rede Sarah de Hospitais de reabilitação, ao ensejo 
de seus 48 anos de existência. 

Trata-se de instituição-modelo, reconhecida inter-
nacionalmente como tal, e que exibe excelência tanto 
no campo científico, como no de gestão, aliando qua-
lidade na assistência médica a eficiência gerencial. É 
hoje, em seu campo de atuação, o melhor hospital da 
América Latina e um dos melhores do mundo.

Num país carente na área de saúde pública, é 
espantoso como até aqui a Rede Sarah, em vez de 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL22     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51253 

servir de paradigma aos gestores do Estado, figura 
como fenômeno isolado.

Seu principal gestor, o médico Aloysio Campos 
da Paz Junior, responsável maior pela dimensão que 
adquiriu essa instituição, jamais foi cogitado para dirigir 
a saúde pública no Brasil. 

É o que chamo de desperdício de mão-de-obra. 
Um país que dispõe de alguém com tais qualidades, 
que alia saber científico a capacidade gestora, deveria 
já há muito tempo ter sido requisitado para aplicar seu 
saber num campo mais abrangente.

Quero, nesta homenagem, falar um pouco do Dr. 
Campos da Paz, meu candidato permanente a ministro 
da Saúde, seja lá qual for o governo. 

Em 1981, foi nomeado pelo presidente da Repú-
blica presidente da Fundação das Pioneiras Sociais, 
que englobava várias unidades, entre elas o Instituto 
Nacional de Medicina do Aparelho Locomotor – o Hos-
pital Sarah Kubitschek. 

Criou o Centro de Tecnologia Hospital para o de-
senvolvimento de equipamentos em ortopedia e reabi-
litação. Em 1986, por indicação do ministro da Saúde 
foi nomeado coordenador do Sistema Integrado de Re-
abilitação em Traumatologia e Ortopedia, que tinha por 
objetivo a elaboração de rotinas técnicas padronizadas 
para utilização nos hospitais públicos brasileiros. 

Membro do Conselho Nacional de Saúde, nome-
ado pelo Presidente da República, por reconhecida 
capacidade profissional, no período de novembro de 
1991 a novembro de 1992, conduziu o processo de 
transformação da Fundação das Pioneiras Sociais em 
Associação das Pioneiras Sociais, através da Lei 8246, 
aprovada pelo Congresso Nacional em 22 de outubro 
de 1991, criando assim o primeiro serviço público não 
estatal no Brasil contemporâneo. 

Hoje, além de presidente da Associação das 
Pioneiras Sociais e cirurgião-chefe da Rede Sarah de 
Hospitais de Medicina do Aparelho Locomotor, é reitor 
da Universidade Sarah, de pós-graduação em Ciên-
cias da Reabilitação.

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) – en-
tidade de serviço social autônomo, de direito privado 
e sem fins lucrativos – é a gestora da Rede Sarah de 
Hospitais de Reabilitação, que tem como objetivo, pres-
tar assistência médica qualificada e gratuita, formando 
e qualificando profissionais de saúde, desenvolvendo 
pesquisa científica e gerando tecnologia.

A associação administra a Rede Sarah de forma 
original e transparente, por meio de um contrato de 
gestão, firmado em 1991 com a União Federal. 

Esse contrato explicita os objetivos, as metas 
e os prazos a serem cumpridos, conforme princípios 
administrativos regulamentados em manuais internos. 

O programa de trabalho plurianual da Associação tem 
os seguintes objetivos gerais:

• gerar informações nas áreas de epide-
miologia, gestão hospitalar, controle de quali-
dade e de custos dos serviços prestados; 

• exercer ação educacional e preventiva 
visando à redução das causas das principais 
patologias atendidas pela Rede.

• prestar serviço médico público e qualificado 
na área da medicina do aparelho locomotor;

• formar recursos humanos e promover a 
produção de conhecimentos científicos

Na medida em que define claramente os objetivos 
a serem atingidos em determinado períldo do tempo, o 
controle de gestão fornece ao Estado os istrumentos 
de aferiçãodos resultados da instituição.

O controle é feito pelo Tribunal de Contas da 
União, com ênfase na avaliação dos resultados finais 
dos investimentos garantidos por recursos públicos. A 
qualidade dos serviços é aferida pelo Centro Nacional 
de Controle de Qualidade, com padrões universais nas 
áreas ambulatorial e hospitalar.

Os recursos financeiros que mantêm todas as 
unidades da Rede Sarah – no Rio, em Belém, Maca-
pá, Fortaleza, São Luís e duas em Brasília – provêm 
exclusivamente do Orçamento da União, em rubrica 
específica para manutenção do contrato de gestão. 
A Rede Sarah não recebe recursos advindos do nú-
mero e da complexidade dos serviços prestados, à 
semelhança do que ocorre com instituições de saúde 
subordinadas ao SUS.

Além dessa preciosa assistência pública que ofe-
rece numa área tão carente em nosso país, a Rede 
Sarah trabalha ainda na área de prevenção. 

Pesquisas realizadas pelo seu Centro Nacional 
de Controle de Qualidade junto aos pacientes atendi-
dos nos programas de lesados medulares e cerebrais 
apontam as principais causas de lesões atendidas nos 
hospitais da Rede. 

Mais de 50% dos pacientes internados – e esse 
dado é espantoso – são acidentados no trânsito, se-
guindo-se armas de fogo e mergulhos em águas ra-
sas. A pesquisa indica, também, que a faixa etária de 
significativa proporção desses pacientes está entre 10 
a 29 anos – outro dado assustador. 

Essas informações motivaram ações preventivas, 
dentre as quais, o Programa de Aulas para Jovens do 
Ensino Fundamental e Médio, focando a educação 
preventiva sobre acidentes de trânsito e mergulhos 
em águas rasas. 

As palestras são ministradas às crianças e jovens, 
ilustradas por vídeos educativos embasados em infor-
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mações médicas e científicas que permeiam diversas 
áreas do conhecimento aplicado. E estão disponíveis 
às escolas e educadores gratuitamente. 

Desnecessário falar da importância da prevenção 
em saúde, embora negligenciada em nosso país. Por 
tudo isso – e por muito mais que o tempo me obriga a 
omitir nesta homenagem -, não hesito em afirmar que 
a Rede Sarah honra o Brasil.

Mais que isso, é uma demonstração do muito 
que podemos – e precisamos – melhorar em matéria 
de saúde pública. 

É uma demonstração de onde podemos – e pre-
cisamos – chegar nesse setor, que tem sido motivo de 
justas reclamações por parte do contribuinte brasileiro, 
que vê iniciativas, como a malfadada CPMF, felizmente 
já revogada, gerarem expectativas que não se confir-
mam a frustram a sociedade.

Saúde pública não é apenas questão de verba. 
É também – e sobretudo – de competência. E a Rede 
Sarah é prova disso. 

Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns ao Dr. 
Aloyzio Campos da Paz. Parabéns a seus funcionários. 
Parabéns a Brasília, que sediou essa iniciativa pionei-
ra. Parabéns ao Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LOBÃO FILHO (PMDB – MA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores:, não poderia deixar de registrar a minha 
alegria e justificada satisfação quando vejo o Senado 
Federal dedicar o período do Expediente desta ses-
são plenária de quinta-feira para comemorar uma data 
tão relevante e de reconhecida repercussão social e 
científica. Refiro-me aos 48 anos de fundação da Rede 
Sarah Kubitscheck de Hospitais de Reabilitação do 
Aparelho Locomotor.

Tenho certeza de que somos, todos, testemu-
nhas do fato da Rede Sarah ser, reconhecidamente, 
uma instituição exemplar, pela excelência dos servi-
ços prestados à sociedade brasileira e à comunidade 
medica nacional e internacional. O requerimento que 
originou esta homenagem aos hospitais Sarah, de 
iniciativa do ilustre Presidente desta Casa, Senador 
Garibaldi Alves Filho, merece, portanto, o nosso en-
tusiasmado aplauso.

A Rede Sarah de Hospitais é constituída por nove 
unidades hospitalares localizadas em Brasília (DF), 
com um hospital e um Centro Internacional de Neuro-
ciências e Reabilitação, Salvador (BA), São Luís (MA), 
Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro 
(RJ), Macapá (AP) e Belém (PA).

Naturalmente, ao falar sobre o tema, gostaria de 
destacar o Hospital Sarah de São Luís, na capital do 
meu querido Estado do Maranhão.

As instalações do Sarah – São Luís foram inau-
guradas em 1993, com capacidade de 130 leitos. Em 
2006, realizou 240.307 atendimentos a pacientes. A mé-
dia diária foi de 961 atendimentos. Realizou 2.731.168 
procedimentos de assistência médica e reabilitação. No 
primeiro semestre de 2007, foram realizados 119.651 
atendimentos a pacientes. A média diária foi de 957 
atendimentos, demonstrando, sempre, a boa aplicação 
dos recursos públicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Sarah 
de São Luís efetuou 1.473.564 (um milhão, quatro-
centos e setenta e três mil, quinhentos e sessenta e 
quatro) procedimentos de assistência médica e rea-
bilitação no primeiro semestre de 2007. Ano a ano, a 
instituição mantém ou supera o seu elevado nível de 
atendimento. Vale destacar que o Hospital Sarah, na 
capital maranhense, é centro de referência da Rede 
para toda a Região Norte e vem ampliando seus ser-
viços gradativamente.

Ali, foram implementados, ao longo desses últimos 
anos, diversos programas de ortopedia, lesão medular e 
lesão cerebral . O hospital, seguindo a sua linha de inte-
gração social dispõe, ainda, de um Centro Comunitário, 
cujo objetivo é promover ações de educação e maior 
relacionamento entre os seus pacientes e comunidade 
como um todo. A instituição conta, ainda, com uma biblio-
teca, salas de leitura (adequadas a pesquisas escolares), 
brinquedoteca, anfiteatro e salão comunitário.

Merece registro alguns as aspectos administra-
tivos da Rede Sarah. A Associação das Pioneiras So-
ciais (APS) – entidade de serviço social autônomo, de 
direito privado e sem fins lucrativos – é a Instituição 
gestora da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. 
A Associação, criada pela Lei nº 8.246, de 22 de ou-
tubro de 1991, tem como objetivo retornar o imposto 
pago por qualquer cidadão, prestando-lhe assistência 
médica qualificada e gratuita, formando e qualificando 
profissionais de saúde, desenvolvendo pesquisa cien-
tífica e gerando tecnologia.

O caráter autônomo da gestão desse serviço pú-
blico de saúde faz da Associação a primeira Instituição 
pública não-estatal brasileira. A Associação administra 
a Rede SARAH por meio de um Contrato de Gestão, 
firmado em 1991 com a União Federal, que explicita os 
objetivos, as metas e os prazos a serem cumpridos.

Alguns princípios administrativos para alcançar 
esses propósitos estão regulamentados em manuais 
internos, tais como: 

–  prestar serviço médico público e qua-
lificado na área da medicina do aparelho lo-
comotor;

– formar recursos humanos e remover a 
produção de conhecimento científico;
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– gerar informações nas áreas de epide-
mologia, gestão hospitalar, controle de quali-
dade e de custos dos serviços prestados;

– exercer ação educacional e preventiva, 
visando à redução das causas das principais 
patologias atendidas pela Rede.

O controle da instituição é feito pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU), com ênfase na avaliação dos 
resultados finais os investimentos garantidos por recur-
sos públicos. A qualidade dos serviços é aferida pelo 
Centro Nacional de Controle de Qualidade, com pa-
drões universais nas áreas ambulatoriais e hospitalar. 
A Rede Sarah não recebe recursos do número e da 
complexidade dos serviços prestados, à semelhança 
que ocorre com instituições de saúde subordinadas 
ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por tudo 
de extremamente positivo que representa para a so-
ciedade brasileira – como a dedicação voluntariosa ao 
ser humano mais necessitado em sua saúde, pelas 
pesquisas e estudos científicos, e pela sua excelência 
administrativa – transmito à Rede Sarah, através de 
seus dirigentes, funcionários, dos mais elevados aos 
mais humildes, e a todos os seus colaboradores, os 
meus votos de sucesso continuado e parabéns pela 
bela missão realizada até aqui.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Aproximando o encerramento da sessão, ainda me 
resta a responsabilidade de dizer algumas palavras.

Cumprimento inicialmente o Dr. Aloysio Campos 
da Paz Júnior; a Drª Lúcia Willadino Braga, Presiden-
te e Diretora Executiva da Rede Sarah de Hospitais; 
o Exmº Sr. Deputado Federal e ex-Ministro Alceni 
Guerra; o Exmº Sr. Deputado Federal Laerte Bessa; 
o Sr. José Carlos Daher, Diretor-Superintendente do 
Hospital Daher; a Srª Priscilla Campos da Paz, filha 
do Sr. Aloysio Campos da Paz Júnior; a Srª Elsita 
Campos da Paz, esposa do Sr. Aloysio Campos da 
Paz Júnior; o Sr. Ari Cunha, Vice-Presidente do Jornal 
Correio Braziliense, os funcionários e as funcioná-
rias da Rede Sarah.

Quero dizer que o sentimento que fica é o da 
enorme constatação de uma sessão verdadeira de 
testemunhos sobre uma preciosidade da história da 
saúde pública no Brasil, da história do tratamento das 
doenças do aparelho locomotor no mundo inteiro, que 
é a Rede Sarah de Hospitais. É uma história que está 
quase chegando às bodas de ouro com o Brasil e com 
a saúde pública brasileira. Em breve a Rede Sarah de 
Hospitais completará cinqüenta anos com a história 
de gerações formadas partindo-se do idealismo, do 
sonho e das utopias de poucos brasileiros, entre eles, 

destacadamente, o idealizador e construtor desse 
enorme patrimônio da ciência médica no Brasil: Dr. 
Aloysio Campos da Paz.

Nos anos 60, no início, havia poliomielite no Bra-
sil e o pouco alcance ao tratamento dela; nos anos 80, 
edificou-se o acesso a leitos para as doenças do apa-
relho locomotor, lançaram-se os pilares da Rede Sarah 
do acolhimento em leito, a formação, a tecnologia, a 
extensão geográfica para todas as regiões do Brasil, 
hoje, até a chegada no além-fronteiras, que a Rede 
Sarah alcança. O Senado americano reconheceu a re-
ferência mundial que é a Rede Sarah de Hospitais no 
tratamento das doenças do aparelho locomotor. Países 
como a Dinamarca, como a França, como a Alemanha 
e tantos outros também reconhecem na Rede Sarah 
uma unidade de referência mundial para o tratamento 
das doenças do aparelho locomotor.

Mas nada disso se equipara aos fundamentos, 
aos conceitos que são apresentados na Rede Sarah 
no cotidiano. A relação serviço/paciente, uma relação 
de equação, é a busca e a confirmação da dignidade 
humana para que se alcance o respeito, para que se 
alcance a retomada da esperança e a oportunidade 
da reintegração do cidadão brasileiro naquilo que o 
infortúnio da vida lhe trouxe de doença, de acidente, 
de trauma, de doença degenerativa, ou de qualquer 
natureza.

Eu quero dizer que sou de uma região que care-
ce de leito para o tratamento de doenças do aparelho 
locomotor. E nós somos socorridos, sim, pela Rede 
Sarah de Hospitais quando o assunto é a reabilitação, 
que vem do Maranhão, onde foi criada pelo nosso ex-
Presidente José Sarney, no Governo Epitácio Cafeteira, 
ou somos socorridos aqui em Brasília. Sabemos que 
temos o Nordeste brasileiro – o Ceará, a Bahia –, o 
Pará, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte como unidades 
de referência e acolhida para os cidadãos brasileiros 
que precisam da proteção em saúde pública.

E o mais importante é a preservação desses con-
ceitos éticos. Qualquer brasileiro que passa nos cor-
redores da Rede Sarah de Hospitais vê o sentimento 
de respeito à dignidade humana e a utopia presente 
de alguém que acredita que o serviço público pode 
tratar com a mais elevada dignidade os seus usuários, 
o Poder Público pode fazer isso. O Sarah extrapola a 
tese de que só o setor privado é capaz de promover 
o serviço de excelência; ele mostra que o setor públi-
co é plenamente capaz de fazê-lo. É uma das razões 
principais do reconhecimento que entendo que o Brasil 
tem e da reverência que o Brasil faz à Rede Sarah de 
Hospitais. O comparativo de gasto/benefício da Rede 
Sarah é incomparavelmente superior ao do Sistema 
Único de Saúde. É preciso ter coragem para colocar 
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na mesa esse debate e mostrar que o Sarah funciona 
com eficiência quando o assunto é a boa aplicação 
dos recursos públicos. Quando o assunto é reunir 
o público, a assistência com a ciência, o Sarah está 
presente e é ponta também na relação do tratamento 
das doenças do aparelho locomotor e das doenças 
do aparelho do sistema neurológico como um todo. 
Então é uma preciosidade da ciência médica mundial 
que temos o orgulho de ter no Brasil. Graças à utopia 
apresentada na caminhada de uma instituição, quan-
do o Dr. Campos da Paz veio da Grã-Bretanha, em 
1967, trazendo as idéias, as suas utopias para o Brasil, 
trazendo a sua juventude como idealismo, encontrou 
a acolhida de gestores públicos brasileiros, como o 
ex-Presidente José Sarney e figuras de destaque do 
Parlamento brasileiro, que permitiram a equação do 
modelo de contrato de gestão de uma fundação pú-
blica não estatal, como inovadora para o mundo. Isso 
significa muito para todos. 

Penso que a Rede Sarah é uma preciosidade 
no Brasil na informação, na sua transparência, no seu 
controle de gastos, na sua visão, nas suas diretrizes 
prioritárias de investimento e naquilo que gera pelo 
doente brasileiro.

Há poucas semanas, eu debatia no Hospital Sí-
rio e Libanês, em São Paulo, com sanitaristas do Bra-
sil, os vinte anos do Sistema Único de Saúde, criado 
no Governo do Presidente José Sarney também, que 
teve a ousadia de criar um arcabouço que extrapola as 
fronteiras do País e repercute como uma experiência 
positiva mundo afora.

Lá discutimos o arcabouço jurídico do SUS, as 
obrigações que o cidadão brasileiro trabalhador do 
sistema único tem com seus usuários, e o que ficou o 
tempo todo no debate, de que participaram Procura-
dores de Justiça do Brasil, trabalhadores da área ju-
rídica, cientistas do movimento sanitário, foi a palavra 
“obrigação”. Mas ali procurei retratar, Dr. Campos, outro 
sentimento. Eu disse: acabei de vir de uma viagem de 
trinta horas, para uma aldeia indígena chamada Al-
deia Iauanauá, nos altos rios da Amazônia, próxima à 
fronteira do Peru. E lá o que vi, quando o assunto era 
responsabilidade do cidadão? Vi que quando qualquer 
índio doente, criança, adulto ou idoso, está doente há 
uma convergência de orações, de busca de proteção 
e de ajuda àquela doente.

No Brasil, as normas jurídicas vigentes, quando 
o assunto é saúde, trazem a idéia do castigo. A Consti-
tuição brasileira, extensiva como é, tem vários artigos, 
Deputado Alceni, que impõem a idéia do castigo para 
quem não a cumpre, ou seja, o trabalhador em saú-
de, quando o assunto é SUS, sai de casa preocupado, 
porque se cometer um erro ou não cumprir as obriga-

ções contratuais, vai ser punido. Então, não vivemos 
a ética na sua integralidade. Penso que se na Consti-
tuição houvesse apenas o item “saúde é um direito de 
todos”, o Código Civil já contemplaria qualquer desvio, 
qualquer interpretação de equívoco por parte de quem 
o praticasse. Deveria ser uma referência ética fazer o 
bem através da saúde.

Depois do Sarah, em 1978, lá no Cazaquistão, no 
dia 12 de setembro, disseram, de maneira conceitual 
e factual, que a saúde é a maior meta do Planeta. In-
felizmente, muitos não compreendem a saúde assim, 
pensam que não é a maior meta social, pensam que 
é uma obrigação ligada à idéia do castigo.

O Sarah coloca utopia, sonho, dignidade huma-
na e uma idéia de felicidade associada ao conceito 
de saúde.

Parabéns, Rede Sarah, e o orgulho do Senado 
Federal pelo trabalho prestado ao País.

Muito obrigado a todos.
Está suspensa a sessão, para os cumprimentos.

(A sessão é suspensa às 17 horas e 
reaberta às 17 horas e 14 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Reabrimos a sessão em virtude de esgotadas as ho-
menagens prestadas à Rede Sarah Kubitschek, que 
honrou esta Casa e este Plenário.

Está reaberta a sessão.
Pela ordem de inscrição, chamo o Senador Gil-

vam Borges.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 

Concedo a palavra pela ordem ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Pela ordem, eu pediria a V. Exª que 
me inscrevesse para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
O Senador Gilvam Borges não se encontra. Consulto 
se o Senador Pedro Simon vai fazer uso da palavra. 
(Pausa.) Também não. 

Eu sou o terceiro e abro mão para o Senador 
Mão Santa.(Pausa.)

Senador Mão Santa, antes de V. Exª iniciar, vou 
ler uma mensagem do Presidente da República, se V. 
Exª me permite.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Sobre a mesa, mensagens do Presidente da Repú-
blica que passo a ler. 

São lidas as seguintes:
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(À Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura.)
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(À Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura.)
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(À Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura.)
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(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler. São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.637, DE 2008 

Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constitui-
ção Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a necessária autorização 
para participar da reunião Extraordinária do Parlamento 
do Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai, nos 
dias 18 e 19 de dezembro de 2008.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 17 a 20 de dezembro do corrente ano para partici-
par do referido evento.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. – 

Senador Geraldo Mesquita Júnior, (PMDB-AC).

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 

publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– A Presidência defere a matéria.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 

despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 1.642, DE 2008 

Requer informações ao Ministro da 
Defesa indicando nominalmente os países 
para os quais o Brasil, nos últimos cinco 
anos, teria vendido armamento e artefatos 
bélicos, como aviões militares e viaturas 
de combate.

Requeiro, de acordo com o art. 216 do Regimento 
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, e considerando a competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional, que sejam so-
licitadas, ao Senhor Ministro da Defesa, informações 
acerca de vendas de armamentos bélicos, bem assim 
outros artefatos de guerra ou de treinamento, como 
aviões, viaturas de combate e instrumentos similares. 
As informações devem discriminar os países para os 
quais foram feitas as vendas, quantidades de armas e 
outros artefatos, valores e justificativas.

Justificação

As informações se justificam diante de matérias 
jornalísticas indicando que o País teria efetuado ven-
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da de armas para o Paquistão. Na edição de 3 de de-
zembro deste ano, o jornal Folha de S.Paulo informa 
que o Brasil, pela empresa paulista Mectron efetuou, 
com aval do Governo, a exportação, para o Paquistão, 
de cem mísseis produzidos em São Paulo. A matéria, 
em anexo, integra este requerimento. É assinada pe-
los jornalistas Eliane Cantanhede, Iuri Dantas e Igor 
Gielow.

Ao Senado, como órgão fiscalizador, é importan-
te conhecer pormenores a respeito do assunto, daí a 
razão deste Requerimento de Informações.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. – 
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.643, DE 2008 

Requer informações, ao Ministro dos 
Transportes, acerca da pavimentação do 
trecho rodoviário entre as cidades de San 
Mathias e Santa Cruz de la Sierra, previstas 
no Protocolo de Intenções firmado entre os 
Governos do Brasil e da Bolívia.

Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento 
Interno, combinado com o disposto no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal, que sejam solicitadas, ao Senhor 
Ministro dos Transportes, informações acerca da pavi-
mentação do trecho rodoviário entre as cidades de San 
Mathias e Santa Cruz de la Sierra, prevista no Protocolo 
de Intenções firmado entre os Governos do Brasil e da 
Bolívia, com especificação quanto ao seguinte:

1) A que conclusões chegaram os Estu-
dos de Viabilidade a que se refere a referido 
Protocolo?

2) Caso tais estudos hajam concluído 
favoravelmente à realização da obra, quais as 
razões pelas quais não foi executada?

3) Existem novas alternativas sob análi-
se desse Ministério, com vistas a viabilizar a 
pretendida pavimentação?

Justificação

Em junho de 2001, o Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e o então Presidente da Bolívia, Hugo 
Banzer, assinaram protocolo com vistas à pavimenta-
ção do trecho entre San Mathias e Santa Cruz de la 
Sierra, para concluir o corredor rodoviário para o Pa-
cífico, propiciando ao Mato Grosso acesso aos portos 
de Arica e Iquique, no Chile. Esta alternativa previa a 
ligação de Santa Cruz a San José, bifurcando, de um 
lado, para Porto Soares e Corumbá e, de outro, para 
San Mathias e Cáceres.

No ano passado, novos protocolos foram assi-
nados: um deles com a Bolívia e o Peru, prevendo o 

acesso ao Pacífico a partir de Rio Branco, passando 
por Assis Brasil, para chegar aos portos de Ilo, Matarani 
e San Juan, no Peru, com financiamento do BNDES 
da ordem de 700 milhões de dólares. O outro, assina-
do com a Bolívia e o Chile, prevendo uma rodovia de 
cerca de 3.000km, do porto de Santos aos mesmos 
portos de Arica e Iquique, passando por Corumbá, ao 
custo, para o Brasil, de R$340 milhões.

Assim, deixou-se de fora a alternativa antes pre-
vista da passagem por Cáceres, que hoje dependeria 
apenas da pavimentação de um trecho de 450km. Esta 
opção penaliza a produção do Mato Grosso, que tem 
de percorrer cerca de 1.500km a mais para chegar 
aos referidos portos.

Note-se que estes 450km encontram-se em ter-
ritório boliviano, onde o Brasil tem financiado várias 
obras, dentre as quais a da recente rodovia Rurrena-
baque-Riberalta, ligando Porto Velho a La Paz, com 
508km, no valor de 230 milhões de dólares.

Eis a razão de formularmos as presentes infor-
mações, no sentido de sabermos o porquê da exclusão 
dessa alternativa, seguramente mais lógica e aparente-
mente mais econômica para a exportação da produção 
mato-grossense pelos portos do Pacífico.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. –  
–Senador Jayme Campos.

REQUERIMENTO Nº 1.644, DE 2008 

Requer informações, ao Ministro das 
Relações Exteriores, acerca da pavimenta-
ção do trecho rodoviário entre as cidades 
de San Mathias e Santa Cruz de La Sierra, 
prevista no Protocolo de Intenções firmado 
entre os Governos do Brasil e da Bolívia.

Requeiro, nos termos do art. 216,I, do Regimen-
to Interno, combinado com o disposto no art. 50, § 2º 
a Constituição Federal, que sejam solicitadas, ao Se-
nhor Ministro das Relações Exteriores, informações 
acerca da pavimentação do trecho rodoviário entre as 
cidades de San Mathias e Santa Cruz de La Sierra, 
prevista no Protocolo de Intenções firmado entre os 
Governos do Brasil e da Bolívia, com especificação 
quanto ao seguinte:

1. A que conclusões chegaram os Estu-
dos de Viabilidade a que se refere a referido 
Protocolo?

2. Caso tais estudos hajam concluído fa-
voravelmente à realização da obra, quais as 
razões pelas quais não foi executada?

3. Existem novas alternativas sob a aná-
lise desse Ministério, com vistas a viabilizar a 
pretendida pavimentação?
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Justificação

Em junho de 2001, o presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e o então presidente da Bolívia, Hugo 
Banzer, assinaram protocolo com vistas à pavimenta-
ção do trecho entre San Mathias e Santa Cruz de La 
Sierra, para concluir o corredor rodoviário para o pa-
cífico, propiciando ao Mato Grosso acesso aos portos 
de  Arica e Iquique, no Chile. Esta alternativa previa a 
ligação de Santa Cruz a San José, bifurcando, de um 
lado para Porto Soares e Corumbá e, de outro, para 
San Mathias e Cáceres.

No ano passado, novos protocolos foram assi-
nados: um deles com a Bolívia e o Peru, prevendo o 
acesso ao Pacífico a partir de Rio Branco, passando 
por Assis Brasil, para chegar aos portos de Ilo, Matarani 
e San Juan, no Peru, com financiamento do BNDES, 
da ordem de 700 milhões de dólares. O outro, assina-
do com a Bolívia e o Chile, prevendo uma rodovia de 
cerca de 3.000 km, do porto de Santos aos mesmos 
portos de Arica e Iquique, passando por Corumbá, ao 
custo, para o Brasil, de R$340 milhões.

Assim, deixou-se de fora a alternativa antes pre-
vista da passagem por Cáceres, que hoje dependeria 
apenas da pavimentação de um trecho de 450 km. Esta 
opção penaliza a produção do Mato Grosso que tem 
de percorrer cerca de 1.500 km a mais para chegar 
aos referidos portos.

Note-se que estes 450 km encontram-se em ter-
ritório boliviano, onde

o Brasil tem financiado várias obras, dentre as 
quais a da recente rodovia Rurrenabaque-Riberalta, 
ligando Porto Velho a La Paz, com 508 km, no valor 
de 230 milhões de dólares.

Eis a razão de formularmos as presentes infor-
mações, no sentido de sabermos o porquê da exclusão 
dessa alternativa, seguramente mais lógica e aparente-
mente mais econômica para a exportação da produção 
mato-grossense pelos portos do Pacífico.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. – 
Senador Jayme Campos, DEM/MT

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.645, DE 2008 

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do 

Senado requeiro o Projeto de Lei da Câmara nº 107, 
de 2006 – que já tramita em conjunto com os Projetos 

de Lei do Senado nºs 1.117 e 153, de 2003; 65 e 173, 
de 2007; e 287, de 2008 e o PLC nº 25, de 2008 –, 
seja apensado para tramitação conjunta, por versarem 
sobre a mesma matéria, ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 30, de 2007, cujos Projetos de Lei do Senado nºs 
212, de 2005, 64,67,199,239 e 342, de 2006, já se 
encontram também a ele anexados.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. – 
Senador Sérgio Zambiasi

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Romeu Tuma, que preside esta sessão de 11 de de-
zembro, quinta-feira, Parlamentares presentes, brasi-
leiras e brasileiros aqui no plenário e que nos assistem 
pelo sistema de comunicação do Senado, esta Casa é 
parte do Poder Legislativo que representa os Estados. 
No sistema democrático bicameral, a Câmara é que 
representa o povo. O número de Deputados é propor-
cionalmente ligado à população dos Estados. Aqui se 
mantém a Federação. Que o Estado poderoso e forte 
não engula os fracos. É aqui! São Paulo tem quase 
uma centena de Deputados. Tem Estados pequenos... 
Mozarildo, quantos Deputados Federais tem o Estado 
de V. Exª? Quantos?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Oito.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Oito. Roraima 

iguala-se a São Paulo, porque o número de Senadores 
é o mesmo de São Paulo, no Senado. Daí o Mozarildo 
vir aqui e agigantar-se ao ser o primeiro a denunciar 
as ONGs, e o Senado mantém uma CPI. Corrupção 
que compromete os princípios da democracia. E ele, 
lutando. E atentai bem: essa é a razão pela qual tem 
de existir o Senado. Acabou o absolutismo e dividiu-se 
o poder, mas os poderes têm que ser eqüipotentes, 
iguais, harmônicos, um para frear o outro.

O Poder que representa o povo e que deve ser 
maior é este. Somos nós, a quem a civilização chama 
de “pais da pátria”. O Poder Executivo, está certo, nas-
ceu com a força do povo, do voto, mas nós também, 
e nós somos o povo.

Sei que o Luiz Inácio teve 60 milhões de votos, 
mas aqui temos mais de 80 milhões. Nós somos o povo 
e nós podemos falar como Cícero falava: o Senado e 
o povo de Roma!

Estamos aqui para dar ensinamentos. O Sena-
dor Mozarildo adverte há muito tempo sobre as ONGs, 
sobre os problemas indígenas, mas parece que não 
está sendo ouvido, e deve ser, aqui é que deve ser. 
Esta Casa só tem essa razão. Se nós não tivermos um 
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preparo, Senador Pedro Simon, mais do que os outros, 
seremos soterrados. É aqui que o Luiz Inácio tem que 
buscar as luzes. Sempre foi assim. 

Rui Barbosa é que foi essa luz, na República, ensi-
nando, dizendo que só tem um caminho, uma salvação: 
a lei e a justiça. Dizia que a primazia é do trabalho e 
do trabalhador. Ele é que vem antes, ele é que faz as 
riquezas. E Rui Barbosa norteava isso tudo. E ele disse 
mais: “Justiça tardia é uma injustiça manifesta”.

Mozarildo e o ensinamento para o País sobre a 
problemática dos índios!? Quem sabe, quem orientou 
a Pátria foi o iluminado Senador. Está aí, basta eles 
lerem. O Judiciário tem que ler, o Luiz Inácio, que não 
gosta de ler, tem que mandar gravar, pelo menos ouvir 
a conversa. Mas saiu daqui.

Pedro Simon, não foi lá do Judiciário, não; a luz 
saiu daqui! Deus disse: “Moisés busque os mais sá-
bios, velhos, responsáveis. Não desista, não quebre 
as leis. Eles lhe ajudarão a carregar o fardo do povo”. 
Foi aí que nasceu a idéia de Senado.

Por aqui passou Darcy Ribeiro, que morreu e dei-
xou, como eu repeti aqui, frases de Rui Barbosa. A luz 
foi e é aqui! Darcy Ribeiro, Senador, teve um câncer, 
no final de sua vida, e deixou o hospital, fugiu mesmo, 
achou que ia morrer logo. Mas, Leomar Quintanilha, 
ele foi para uma praia do Estado do Rio e não morreu 
logo, passou dois anos. E ele, ninguém mais do que 
ele, ninguém do Supremo Tribunal Federal, ninguém 
do Executivo... Ele é uma glória nossa, ele é o Sena-
do, é a história. Ainda valem as mensagens de Rui 
Barbosa. As mensagens do Petrônio, do Piauí: não 
agredir os fatos.

Só não muda, Pedro Simon, quem se demite do 
direito de pensar. Aqui, as mensagens de reflexões de 
Pedro Simon. Estão aqui, Pedro Simon. Eu estou lendo 
Obama e Pedro Simon. Eu sou mais Pedro Simon.

Mas, Senador Gilvam Borges, um tempinho 
aqui.

O Darcy foi lá para a praia e escreveu a maior 
obra, João Pedro. V. Exª tem que lê-la. V. Exª que tem 
que entregar para o Judiciário e para o Executivo o 
livro sobre a verdadeira formação do povo brasileiro. 
Ali é que temos que entender, é o Darcy. É o Darcy 
que orienta aquele imbróglio. Ele diz: “O Brasil é isto: 
os índios nos ensinaram a amar a natureza; os negros 
nos trouxeram a alegria, a música; os brancos de Por-
tugal nos trouxeram a burocracia, o espírito cristão...” 
É por isso que está ali Cristo. Aí, o amor...

João Pedro, é o Darcy Ribeiro. Tem que apren-
der... É esta Casa que eu estou revivendo para orientar 
aquele imbróglio, aquelas danças, aquelas palhaçadas... 
Ele deixou a luz. Ninguém mais do que Darcy Ribeiro, 
que passou onze anos morando com os índios, com a 

mulher lá. Foi indigenista, formou essa universidade... 
O Darcy Ribeiro disse que o amor é que constrói, o 
amor que acimenta. Não tem mais negócio de negro, 
de branco, de índio, não. Nós somos uma raça só, nós 
somos ministros. Esse negócio de ninguém está mais 
separado... 

Pedro Simon, vou ensinar agora aqui. Esse negó-
cio de índio vem para cima de mim, eu vou ensinar.

Em 1980, eu era Deputado Estadual e fui indi-
cado para um Curso de... Olha isso, Mozarildo, olha 
o índio... Eu estou é com Darcy Ribeiro. Ele é que é o 
mestre, ele é que é profundo. Mas eu também tenho 
para ensinar a essa gente. 

Em 1980, eu fui a um curso de planejamento 
familiar. Eu era médico, novo, Deputado, o Governa-
dor era médico, o Dr. Lucídio Portella, Senador... “Vai, 
Mão Santa”. E eu fui. Era lá no México e terminou nos 
Estados Unidos. Aí tinha uma excursão de índios nos 
Estados Unidos e já tinha terminado. Eu estava com 
a Adalgisinha, sempre, né? Aí eu digo: “É negócio de 
índio, vamos ver índio”. Eu paguei a excursão, pois já 
tinha acabado o curso, lá na Flórida: “eu vou ver esse 
negócio de índio”. Olha aí, Mozarildo, ai eu fui à excur-
são. Naquele tempo era mais difícil.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, eu queria apelar a V. Exª para a 
conclusão dessa primeira etapa do discurso de V. Exª, 
porque a Mesa precisará de V. Exª em seguida. Então, 
peço para poupar um pouco, a fim de chamarmos os 
outros oradores. Em seguida, chamo V. Exª para que 
possa continuar esse grande discurso...

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Quanto tempo 
V. Exª vai me dar para concluir os índios?

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – De quanto tempo V. Exª necessita?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O Cristo fez 
o Pai-Nosso em um minuto...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
P) – Um minuto ou cinco minutos?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – (Inaudível. 
Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Então, dez minutos para V. Exª é o suficiente?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dez é a nota 
de V. Exª que eu dou.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Então, vai mais um minuto para V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Aí, fomos na 
excursão. Eu também nunca tive “mensalão” no Gover-
no, Pedro Simon. Aí comprou e eu disse: “Não, vamos 
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comprar um mais barato. Nesse negócio de almoço, 
a gente come um sanduíche”. Nos Estados Unidos, 
o cachorro-quente, rapaz, é uma lapa de cachorro-
quente, é grandão. Aí, Pedro Simon, chegamos lá na 
aldeia dos índios. Era em frente a um hotel. Eu não 
tinha comprado o tíquete. Tinham um índio de cocar e 
outro menino, com flecha, com apito, com a cara pin-
tada, vendendo os utensílios indígenas, arco, flecha, 
tanga, o diabo, negócio para meter na orelha e tal, e 
todo mundo comprando. Pedro Simon, os turistas com-
praram, pegaram aqueles balangandãs. Eu comprei 
também. João Pedro, eu não tinha comprado... 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Entrou todo 
mundo para o restaurante e eu fiquei com a Adalgisa. 
Eu disse: “não pode entrar, ninguém comprou o negócio 
para comer, vamos aqui...” Eu fiquei ali, olhando.

Pedro Simon, quando eu vi, um índio. Olha aí. 
Isso é a civilização de hoje. Quando eu vi, Mozarildo, 
o índio pegou aquela bugiganga todinha e meteu numa 
mala, parecia que era um baú. Eu fiquei olhando. Tirou 
o cocar, não-sei-o-quê, botou um óculos. Aí foi, entrou 
num carrão, aquela limosine, e saiu guiando. Esse é 
o índio do dia de hoje. É a cultura. Aí, nós fomos para 
taba e tudo, mas está tudo aculturado, está tudo civi-
lizado, está tudo misturado!

É o amor, o amor... O amor é negro com branco. 
Você não vê na novela? É branco com índio.

Para terminar, para você não ficar, e é o seguin-
te...

Olha aqui, agora a desgraça é esse negócio de 
PT. Olha, não deixe ele entrar lá, não, Mozarildo. Dê 
graças a Deus. São melhores essas confusões. Mil 
vezes essas confusões de índio do que PT. Ele entrou 
no Piauí, e eu ainda ...

“Cidade do sul do Piauí ficou 27 horas sem ener-
gia elétrica”. Os jornais, vocês sabem que o Governo 
cerca tudinho, mas hoje há esses blogs, não é? Esses 
portais... Está aqui uma página todinha.

Olha, deu um apagão, deu uma desgraça: “Piauí 
lidera o ranking de pior distribuição de luz elétrica. Mais 
de 120 mil não recebem energia”. É o apagão lá. Está 
aqui. Agora, o apagão pior, pior – só dá luz quem tem 
luz, quem tem inteligência, quem tem cabeça...

Nós estamos seguindo o Paim nas leis. Está aí 
o Tião, está aí a professora Serys. Mas que tem mui-
to aloprado tem. Temos de separar o joio do trigo, e o 
trigo pequeno. Então, está um apagão.

Eu votei em 94, mas não tem mais luz, não. Aca-
bou. Há 78 cidades que estão de emergência. O Pronaf 
foi cortado em 100 cidades. Estão de emergência com 

a seca. E, aí, agora não tem luz. Não tem. Apagou. Apa-
gão. Agora, mentira tem muita. Você pega as páginas 
dos jornais, e pega a televisão, e é isso.

Então, queríamos aproveitar esses seis segun-
dos para dizer: Ó, Presidente Lula, nós estamos es-
perando...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um minuto 
para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Quero convocar V. Exª para comparecer à Mesa, 
à Presidência. Quero ter uma conversa com V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço mais 
um minuto para terminar.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Vou lhe dar mais um minuto.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, eu di-
ria: “Ô, Pedro Simon. Castro Alves, do Navio: Ó, Deus! 
Ó, Deus! Onde estás? Ó, Luiz Inácio! Ó, Luiz Inácio! O 
Piauí está em apagão. Nós viemos pedir, com humil-
dade, abrindo o Livro de Deus: “Pedi e dar-se-vos-á”. 
Mas o Estado, que já era pobre, está entrando, está 
acabando. Infelizmente, eu nunca vi, e todo o mundo, 
decepcionado.

Como a esperança é a última que morre, só não 
há jeito para a morte, nós ainda temos a esperança 
de que o Presidente Luiz Inácio agradeça ao povo do 
Piauí, que sempre votou nele.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 
– AP) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é para anunciar a presença de lideranças 
do Estado do Amazonas que estão aqui na nossa tri-
buna de honra, prestigiando os debates e assistindo 
a esta sessão. Quero anunciar a presença do Prefeito 
João Braga, do Município de Amaturá, que fica no rio 
Solimões, na mesorregião, próximo da fronteira com 
a Colômbia e o Peru. Está também a professora, uma 
liderança dos movimentos sociais e Vice-Prefeita elei-
ta do Município de Carauari, uma cidade importante, 
porque, ali, a Petrobras tem um investimento, um tra-
balho profundo e rico. A professora Suzi está na nossa 
tribuna de honra, assistindo à nossa sessão. Com eles, 
também, dois dirigentes regionais do PT, o Rodolfo e 
a nossa companheira Gilza Batista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

    71ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51302 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr. 
Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Gilvam Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A Mesa se associa; e o Senado Federal registra 
nos Anais da Casa, com muito orgulho, a presença de 
nobres amazonenses prestigiando a sessão da Casa 
nesta tarde.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ver a ordem 
de inscrição, em que lugar me encontro.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª está logo em seguida. Primeiramente, vem 
o Senador Mozarildo. 

Consulto o Senador Pedro Simon se já reavaliou 
e se tem necessidade de subir à tribuna da Casa para 
brindar. V. Exª poderia. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Em seguida, depois do Senador Mozarildo, V. 

Exª. 
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 

obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Ok.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, dou seqüência a uma série de 
pronunciamentos que comecei. E pretendo ir adiante, 
mostrando a história do Rio Grande do Sul e dos mi-
lhões de rio-grandenses que saíram do Rio Grande 
do Sul, primeiro, para Santa Catarina e Paraná; de-
pois, para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocan-
tins; depois, para Bahia, Piauí, Maranhão, Rondônia, 
Roraima, e que escreveram uma história diferente 
da história deste País, que o mundo inteiro inclusive 
analisa. Não há na história do mundo o caso que está 
acontecendo no Brasil com os migrantes gaúchos que 
formaram uma nova civilização pelo interior do Brasil 
e que, com seus CTGs, com a sua história e com a 
sua biografia, mostram realmente algo que é digno de 
respeito e de admiração.

Já fiz extensos pronunciamentos sobre o que 
venho chamando de “a diáspora do povo gaúcho”, o 
monumental processo de migração que, desde o início 
do século passado, fez com que centenas de milhares 
de famílias de agricultores gaúchos fossem buscar 
terra em outras Unidades da Federação.

Estima-se hoje que são milhões de gaúchos. Um 
em cada dez gaúchos saíram do Rio Grande e foram 
viver no território brasileiro.

Nos meus pronunciamentos anteriores, fiz ques-
tão de realçar a importância desses nossos conter-
râneos que, com seu trabalho árduo e amplo conhe-
cimento de agricultura, transformaram em celeiros 
todos os Estados para os quais se transferiram. Aliás, 
não só para os outros Estados brasileiros. O mesmo 
fizeram as dezenas de milhares de gaúchos e seus 
descendentes de Santa Catarina ou do Paraná que 
migraram para o Norte da Argentina, Oeste da Bolívia 
e para o Paraguai.

No primeiro pronunciamento, esbocei em traços 
largos a migração dos sul-rio-grandenses para todo 
o País; no segundo, tratei especificamente de Goiás, 
Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e 
Distrito Federal.

Quando me preparava para elaborar um estudo 
sobre a presença dos gaúchos na chamada Amazônia 
Legal, deparei-me com um fato que me surpreendeu: 
a participação maciça dos meus conterrâneos no ex-
traordinário progresso de desenvolvimento vivido pelo 
Estado de Mato Grosso nas três últimas décadas.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Pedro Simon, eu gostaria que V. Exª me concedesse 
um aparte.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 
dou.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Pedro Simon, já que V. Exª está falando da história, da 
cultura e da coragem, da audácia dos brasileiros gaú-
chos, quero fazer o registro da existência de um centro 
de cultura que há no sul do Estado do Amazonas, no 
Município de Apuí. Apuí é resultado da migração, des-
se deslocamento ocorrido no final dos anos 70, início 
dos anos 80, de um número expressivo de gaúchos 
que formaram esse Município. É um Município rico na 
produção de grãos, está ali colado com o sul do Pará e 
com o norte de Mato Grosso, compõe-se de brasileiros 
que desbravaram pelo Incra, e é uma cidade muito im-
portante hoje. Lá existe um centro, um CTG atuante, e 
eles têm uma dança expressiva no Município. O Muni-
cípio faz a sua festa principal com a presença do grupo, 
da dança desse povo que hoje tem uma produção de 
grãos significativa no Estado do Amazonas. Lá não vi-
vem só gaúchos, mas predominou o deslocamento dos 
gaúchos. A cidade começou com um pequeno projeto 
de assentamento que se transformou em importante 
Município no sul do Estado do Amazonas.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
muito o aparte de V. Exª, que melhora meu pronuncia-
mento. Digo a V. Exª que também estou fazendo um 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51303 

estudo especificamente sobre o Amazonas, Pará, Ron-
dônia e Roraima, onde os gaúchos também exerceram 
uma presença muito impressionante.

Quero dizer que a história da diáspora gaúcha, 
eu já tinha noção do seu papel em Mato Grosso, mas 
fiquei surpreendido, minha querida Senadora, com a 
grandeza dos números a que tive acesso. Para come-
ço de conversa, basta dizer que moram hoje naquele 
Estado cerca de cem mil rio-grandenses. Repito: cem 
mil rio-grandenses.

No dia de hoje, concentrar-me-ei em Mato Grosso 
e na migração dos gaúchos que para lá foram, gaúchos 
que saíram do Rio Grande do Sul e gaúchos e filhos 
que primeiro foram para Santa Catarina e Paraná e, de 
Santa Catarina e Paraná, foram para Mato Grosso.

Segundo o IBGE, no ano de 2000, 340 mil gaú-
chos moravam em Santa Catarina e 310 mil gaúchos 
moravam no Paraná.

Os sulistas, os gaúchos catarinenses e paranaen-
ses, por sua vez descendentes de sul-rio-grandenses, 
formam uma comunidade numerosa bem sucedida em 
Mato Grosso.

A força política dessa gente está provada pela 
eleição de vários Senadores, Deputados Federais e 
Estaduais nascidos num destes três Estados do Bra-
sil: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Um 
dos maiores exemplos do que estou afirmando aqui é 
justamente o Governador de lá, Blairo Maggi. Ele saiu 
do Paraná e a família dele saiu do Rio Grande do Sul, 
inclusive lá da minha cidade de Caxias do Sul e de 
Torres. A família Maggi é do Rio Grande do Sul, com 
ramificações em Caxias e Torres.

O pai do Governador, André Antônio Maggi, e sua 
esposa, D. Lúcia Borges Maggi, agricultores pobres, 
migraram do Rio Grande do Sul para o Paraná. Lá, 
na cidade de São Miguel do Iguaçu, nasceu em 1956 
o atual Governador. No começo da década de 70, os 
Maggi partiram e, mais uma vez, deixaram o Paraná 
e se dirigiram a uma região inóspita e pouco ocupada 
no Mato Grosso.

Em 1973, fundaram uma empresa de produção 
de sementes de soja. O negócio prosperou, dando 
origem ao atual Grupo Amaggi, grande produtor e ex-
portador de soja do País, com atuação em diversas 
atividades.

Blairo Maggi, que herdou a vocação empresarial 
e política do pai, é hoje um grande plantador de soja, 
um dos maiores do mundo, e foi eleito Governador em 
2002. Formado em agronomia pela universidade federal, 
na década de 70, chegou a Mato Grosso acompanha-
do dos pais, que haviam decidido investir no potencial 
agrícola do cerrado brasileiro.

No comando do Governo de Mato Grosso do Sul, 
Maggi colocou em prática uma nova filosofia de gestão 
pública, inspirada em sua experiência. Foi reeleito em 
1º de outubro de 2006.

Já que estamos falando em líderes políticos de 
Mato Grosso, quero destacar que, aqui mesmo, no Se-
nado, neste exato momento, temos dois representan-
tes de Mato Grosso que são naturais do Rio Grande 
do Sul. Estou me referindo à querida Senadora Serys 
Slhessarenko, que nasceu em Cruz Alta, Rio Grande 
do Sul, e ao Senador Gilberto Goellner, natural de 
Não-Me-Toque.

Mas a verdade é que há ainda outros integrantes 
da diáspora do povo gaúcho que têm assento nesta 
Casa: Casildo Maldaner, que nasceu Selbach; Neuto 
de Conto, Senador natural de Encantado; e o ilustre 
Senador Raimundo Colombo, também do Rio Grande 
do Sul, Senador de Santa Catarina.

O Senador Gilberto Goellner teve participação 
efetiva no processo que levou centenas de milhares 
de gaúchos a deixarem o Sul, porque tem sua vida 
ligada ao início da cultura da soja no Rio Grande do 
Sul. Em 1967, quando estudava Agronomia na URGS, 
ele assistiu aos primeiros testes de uso de calcário em 
plantações de soja, executados por professores ame-
ricanos que vinham para cá através de convênios.

Diante do uso de calcário, havia dois grupos an-
tagônicos de estudantes: os que eram de esquerda, 
porque não gostavam de americanos, eram contra o 
uso de calcário; o atual Senador Gilberto, como co-
nhecia os resultados da pesquisa, era a favor. Ele já 
havia trabalhado com soja na Cotrijal (Cooperativa de 
Não-Me-Toque). Por essa época, acabou sendo elei-
to vice-prefeito do diretório central de estudantes da 
Universidade do Rio Grande do Sul; um ano e meio 
depois, assumia a presidência.

Formado em 1970, ele trabalhou, depois, por 
sete anos, para pequenos agricultores da região de 
Não-Me-Toque, cidade que foi um dos maiores pólos 
de exportação de gente gaúcha para o Centro-Oeste. 
O Senador disseminava conhecimento sobre plantio 
de soja em lavoura mecanizada. Com esse trabalho, 
ele acredita que retribui ao Governo Federal por lhe 
ter dado, de graça, o curso de Agronomia. Depois de 
trabalhar, inicialmente, por um ano, como assistente 
técnico da Cooperativa, abriu um escritório particular 
de assistência técnica, no qual atuou por seis anos.

Em 1972, começou a fazer incursões pelo Mato 
Grosso do Sul, na região de Dourados e Ponta Porã. 
Trabalhava com um caminhão preparado para distri-
buir calcário pelas lavouras. Chegou a ter cinco desses 
veículos. Também orientava os agricultores no uso do 
fosfato natural junto com o calcário.
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Em 1975, participou, efetivamente, do processo 
de migração dos gaúchos para Mato Grosso do Sul, 
orientando empresários gaúchos da área de calçados 
que estavam interessados em adquirir grandes proprie-
dades na região de Chapadão do Sul.

Em 1977, o Senador Gilberto resolveu plantar por 
conta própria. Como muitos gaúchos, decidiu investir 
em Minas Gerais. Comprou 50 hectares em Patrocí-
nio. Nessa época, muita gente de Não-Me-Toque foi 
para a região de Patos de Minas. Por lá, o Senador 
plantou soja e café por cinco anos. Quando perdeu a 
plantação de café, por causa da geada, decidiu ir para 
Mato Grosso.

Em 1981, ele se mudou para a região de Ron-
donópolis, onde passou a plantar em 1,2 mil hectares 
– terra adquirida com a ajuda de parentes. Cultivava 
900 hectares com soja, o restante com trigo. Mais 
adiante, passou a produzir sementes também. Foi o 
primeiro Presidente da Associação dos Produtores 
de Sementes, sucedido no cargo por Blairo Maggi, o 
atual Governador.

Sempre envolvido com questões agrícolas, em 
especial com a transferência de tecnologia de produ-
ção, o nosso Senador nunca exerceu cargo eletivo até 
ser convidado para ser suplente do Senador Jonas Pi-
nheiro. Agora ocupa o lugar daquele grande Senador 
de Mato Grosso, um dos líderes da luta em defesa da 
nossa agricultura.

Também a nossa querida Senadora Serys Slhes-
sarenko – complicado o nome dela – conhece bem a 
diáspora do povo gaúcho, porque fez parte dela, como 
personagem. A Senadora deixou o Rio Grande do Sul, 
partindo de sua cidade natal, Cruz Alta, em 1966. Sua 
motivação foi o casamento com um Oficial do Exército 
que havia sido transferido para Mato Grosso.

Naquela época, lembra a Senadora Serys, o pre-
ço da terra era muito elevado no Rio Grande do Sul, 
de modo que era difícil comprar até mesmo uma pe-
quena propriedade no Rio Grande do Sul. Assim, os 
produtores gaúchos perceberam que o Mato Grosso 
poderia ser uma saída, uma vez que poderiam adqui-
rir propriedades muito maiores por um valor significa-
tivamente menor. Em propriedades maiores, naquele 
Estado, poderiam mecanizar suas lavouras e, conse-
qüentemente, alcançar rendimentos melhores.

No entanto, disse a nossa Senadora Serys, que, 
naquele tempo, o Estado de Mato Grosso não tinha 
uma boa infra-estrutura e muitos dos pioneiros gaúchos 
passaram por grandes dificuldades. As estradas eram 
precárias. E muitos morreram em função de doenças, 
especialmente a malária, pois não havia um bom sis-
tema estadual de saúde.

Em Mato Grosso, a nossa estimada Senadora 
Serys construiu sua vida profissional e familiar. Lá 
criou os quatro filhos, todos mato-grossenses, e hoje 
possui quatro netos, embora não pareça. A gente olha 
para ela, parece uma menina. E quando diz que tem os 
netos, é difícil acreditar. Construiu também a sua vida 
profissional, lá se formando em Direito e Pedagogia, 
pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Diferente dos colonos que buscaram vastas ex-
tensões de terras do novo eldorado, a Senadora Serys 
enveredou pela vastidão do conhecimento e da cultu-
ra. Por mérito, tornou-se professora na Universidade 
Federal de Mato Grosso, onde começou sua militân-
cia política como estudiosa da questão agrícola e da 
questão agrária: lutando contra o trabalho escravo em 
favor da reforma agrária, e também exigindo a reforma 
urbana. Nas suas diversas eleições, sempre teve como 
centro de apoio, na cidade, os sindicatos. No campo, 
tinha simpatia pelos militantes do MST.

A Senadora entrou para a vida pública quando as-
sumiu a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, 
em 1986, onde desenvolveu profícua gestão. Em 1988, 
passou à Secretaria Estadual de Educação. Foi eleita 
pela primeira vez em 1990 como Deputada Estadual 
para a Assembléia Legislativa de Mato Grosso, onde 
exerceu dois mandatos consecutivos. Em 2002, foi eleita 
Senadora da República, pelo PT, de Mato Grosso.

Na opinião da Senadora Serys, os imigrantes 
gaúchos foram os responsáveis pela atual conformação 
econômica do Estado de Mato Grosso, principalmente 
na área agrícola, onde contribuíram e foram grandes 
colaboradores de forma incisiva.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Pedro Simon, quanto à Serys quero dizer que 
a sua batalha foi mais dura que a de Bento Gonçalves. 
Ela venceu um ícone, um mito na política, Dante de 
Oliveira, das Diretas Já.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Isso mostra o prestígio e a inteligência da professora 
Serys Slhessarenko.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 
Pedro Simon, felizmente ou não, eu fiz parte desse 
grupo de produtores do Rio Grande do Sul, que o se-
nhor tem, incansavelmente, citado em plenário, fazen-
do registro da epopéia da contribuição da colonização 
gaúcha em todos os recantos do nosso País. O senhor 
falou de pessoas que realmente fizeram parte desse 
grupo, mas a passagem dos gaúchos também se deu 
inicialmente passando por Santa Catarina e, depois, 
pelo Paraná, ficando lá, criando gerações, seus filhos, 
às vezes, que migraram para outros Estados fronteiri-
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ços. Agradeço a análise que o senhor tem feito de toda 
a agricultura brasileira, de toda essa epopéia, que é 
a contribuição de nossos companheiros, assim como 
da minha cidade Não-Me-Toque; diversos, centenas de 
produtores daquela região, fizeram parte da coloniza-
ção de todo País. Cito também que, durante o período 
em que estivemos trabalhando na extensão rural, na 
Cidade Não-Me-Toque, também participamos da colo-
nização do ex-Deputado Federal Norberto Schwantes, 
que foi a colonização do Vale do Araguaia. Cidades 
como Canarana, Água Boa, e muitas outras daquela 
região foram colonizadas já em 1972, muito antes da 
minha saída do Estado do Rio Grande do Sul. Então, 
é dentro dessa epopéia que hoje nós vemos a pujança 
de cidades de todo o Estado do Mato Grosso. Todas 
elas têm a contribuição de um gaúcho, e não é ape-
nas uma; são centenas, milhares de famílias que mi-
graram para o Estado do Mato Grosso, para o Estado 
do Tocantins, para o Piauí, para o Maranhão, para a 
Bahia, para Goiás, para o Mato Grosso do Sul, entre 
outros. Então, meus parabéns, Senador, pelo excelente 
trabalho que o senhor tem feito registrando toda essa 
epopéia do povo gaúcho.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito obri-
gado a V. Exª. Muito obrigado mesmo a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda para 
comprovar a força da presença dos gaúchos na vida 
política de Mato Grosso, o Estado para cujo progresso 
contribuíram em empenho...

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Um aparte, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
dou a palavra a nossa querida conterrânea.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – 
Senador, em primeiro lugar, quero dizer da alegria por 
essa epopéia, como disse o nosso Senador Goellner, 
que o senhor está fazendo aos gaúchos, aos sulistas 
de um modo geral, mas especialmente aos gaúchos. 
Ela feita, contada, é importante, mas feita e contada 
pelo senhor, essa figura ímpar no nosso País – não no 
Congresso Nacional; o senhor é uma figura ímpar do 
Brasil, é uma figura que não é do Rio Grande; Pedro 
Simon é do Brasil –, tem mais importância ainda. Por 
onde andamos, recebemos elogios por esta personali-
dade: Pedro Simon. Realmente, Senador, eu costuma-
va brincar que, em Mato Grosso, encontrávamos mais 
gaúchos do que brasileiros de outras terras. Agora, cla-
ro, lá temos muitos sulistas: do Rio Grande, de Santa 
Catarina, do Paraná. Mas muita, muita gente mesmo do 
Rio Grande do Sul, muita gente contribuiu muito para 
Mato Grosso. Essa contribuição, meu Senador, ela se 
deu também mais lá do que em outros Estados, e o 
senhor já disse isso inclusive, pela necessidade da des-

concentração da terra no Rio Grande, onde era já muito 
pequena. Alguns queriam desconcentrar. Torná-las um 
pouco maior. E, valorizando a terra, muitos foram para 
outros Estados e lá encontraram esse espaço gigan-
tesco no nosso Mato Grosso, um Estado de extensão 
territorial gigantesca, de terras maravilhosas e de um 
povo espetacular. O povo mato-grossense, a hospitali-
dade, a seriedade, a generosidade com que recebe as 
pessoas, com que nos recebeu é impressionante. Sei 
que o senhor conhece Mato Grosso, mas realmente 
queremos que o senhor vá lá para ser homenageado, 
porque lá há muitos gaúchos, mas há também muitos 
mato-grossenses que amam o senhor, com certeza.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito obri-
gado. Nós todos temos um carinho muito especial pela 
Senadora Serys. Ela é de uma simpatia; ela é de um 
carinho. Acho que é a mistura, modéstia à parte. Ela já 
saiu formada do Rio Grande do Sul: doutora, casada. 
Mas, no Mato Grosso, naquela mescla... Se digo que 
o povo gaúcho está-se formando, que o povo brasileiro 
está-se formando e a raça brasileira está aparecendo, 
Mato Grosso está ainda mais, porque Mato Grosso não 
é apenas o que Darcy Ribeiro falava do Brasil, que são 
o negro, o índio, o europeu e o asiático que estão for-
mando o povo brasileiro. Mato Grosso era isso, mas, 
além disso, é o que veio do Rio Grande, o que veio 
de Santa Catarina, o que veio do Paraná, o que veio 
de Minas Gerais, o que veio do Nordeste, o que veio 
da Amazônia e que ali se formaram. Então, o povo de 
Mato Grosso, essa espetacular desenvoltura de Mato 
Grosso fazem com que realmente a gente esteja ven-
do uma criação especial. E a Serys tem isso. Ela tem 
muito do gaúcho, mas ela já é uma gaúcha muito mais 
civilizada, parece até que estudou em Paris. Ela tem o 
desenvolvimento, uma mescla do paulista, do carioca. 
Realmente, ela é o símbolo de aonde a gente pode 
chegar, com a presença extraordinária dela, que tem 
o carinho absolutamente de nós todos.

Está aqui o Chico Sartori, que hoje está em Ron-
dônia. Também sulista. Está aqui nos honrando. Foi Se-
nador conosco, desempenhou mandato aqui. Receba 
o meu abraço muito carinhoso.

Reparem que estamos aqui o bravo gaúcho de 
Mato Grosso; a brava gaúcha de Mato Grosso; o bravo 
companheiro Chico, lá de Rondônia, também do Sul; eu; 
o Senador Neuto de Conto, que não está aqui; o Sena-
dor Colombo, de Santa Catarina, que não está aqui; o 
Zambiasi e o Paim, que também são gaúchos...

Eu não posso me esquecer de quando se criou 
Mato Grosso do Sul. Mato Grosso chorava de tristeza; 
não queria, porque achava que, saindo Mato Grosso 
do Sul, eles iriam parar no tempo. Que coisa impres-
sionante: saiu Mato Grosso do Sul, Estado que está 
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crescendo muito, mas Mato Grosso está crescendo 
ainda mais do que Mato Grosso do Sul. Aquele povo 
que ficou no Mato Grosso arregaçou as mangas e teve 
uma capacidade... Eu não sei por que, mas os líderes 
do grande Mato Grosso eram do Sul e, na verdade, na 
verdade, levavam para o Sul – era uma coisa interes-
sante; com eles isolados, cresceu, progrediu. E, hoje, o 
maior rebanho bovino, a maior reserva, o maior centro 
de agricultura do Brasil é o Mato Grosso. E, modéstia 
à parte, os gaúchos contribuíram muito para que isso 
acontecesse.

Para mostrar a força da presença dos gaúchos 
na política de Mato Grosso, eu me socorro de uma re-
portagem do Zero Hora, jornal de Porto Alegre.

A reportagem é de 28 de setembro do corrente 
ano. Aquele importante jornal gaúcho publicou uma re-
portagem na qual informa que 458 cidadãos nascidos 
no Rio Grande do Sul concorreram, na última eleição, 
a cargos de prefeito e de vice-prefeito em 22 dos Es-
tados brasileiros. Em apenas quatro Estados – Espírito 
Santo, Acre, Amapá e Sergipe – não havia gaúchos 
postulando cargos de prefeitos municipais.

Esse número mostra a força eloqüente não ape-
nas da grande dispersão do povo sul-rio-grandense 
pelo solo brasileiro, mas especialmente a sua impres-
sionante incorporação à vida política das terras que 
escolheram para viver. 

A candidatura dos gaúchos reproduz o movimen-
to da nossa migração. Nos Estados onde a presença 
gaúcha é mais marcante, o número de candidatos é 
mais expressivo.

Assim, no Paraná, concorreram às eleições muni-
cipais 145 gaúchos. Em Santa Catarina, 132 gaúchos 
concorreram às eleições municipais. Em terceiro lugar, 
está Mato Grosso: 62 candidatos gaúchos concorreram 
às eleições, o que corresponde a 8% dos postulantes 
aos governos municipais naquele Estado.

A reportagem do Zero Hora percorreu 800 km 
do território de Mato Grosso e entrevistou muitos dos 
candidatos nascidos no Rio Grande do Sul, mostran-
do a sua rápida assimilação na nova comunidade e o 
papel de liderança que lá exercem. 

Nessa reportagem, somos informados ainda de 
que os candidatos a prefeito e vice no Sudeste eram: 
11 em São Paulo, 7 em Minas Gerais e 3 no Rio de 
Janeiro. No Centro-Oeste, eram 24 em Mato Grosso 
e 13 em Goiás. Na Região Norte, eram 15 no Pará, 15 
no Tocantins, 13 em Rondônia, 2 em Roraima, e 1 no 
Amazonas. Por fim, no Nordeste, eram 5 na Bahia, 2 
no Rio Grande do Norte, 2 em Alagoas, 2 no Ceará, 1 
em Pernambuco, 1 no Maranhão, 1 na Paraíba e 1 no 
Piauí. Dois que concorreram a prefeito em sua terra, 
Sr. Presidente, são gaúchos.

Eu gostaria de emendar mais sobre este assunto, 
mas preciso fixar-me no tema de Mato de Grosso.

O progresso, em ritmo acelerado, de Mato Gros-
so começou há pouco mais de três décadas, quando 
se intensificou a migração para lá de brasileiros vin-
dos de vários Estados do Sul. Hoje, aquele Estado é 
uma potência no que se refere à produção de grãos 
e de carne. Aquele Estado tem hoje o maior rebanho 
do Brasil: mais de 27 milhões de cabeça de gado. Se-
gundo dados da Conab, a produção de grãos de Mato 
Grosso, na safra 1976/1977, foi de três milhões de to-
neladas. Na safra 2005 e 2006, o total ultrapassou 22 
milhões de toneladas, em um crescimento de 740%! 
Não há nenhuma dúvida de que os gaúchos contribu-
íram muito para esses números.

Recentemente, para homenagear a grande colô-
nia gaúcha naquele Estado, o Presidente da Assem-
bléia, Deputado Sérgio Ricardo, que nasceu em Her-
val do Oeste, Santa Catarina, numa família vinda do 
Rio Grande do Sul, apresentou projeto que institui a 
Semana Farroupilha naquele Estado, em homenagem 
aos gaúchos que “colonizaram dezenas de municípios 
mato-grossenses.

Na defesa de seu projeto, ressalva o Deputado 
que a trajetória dos gaúchos de Mato Grosso foi marca-
da por muitas dificuldades, “como o desconhecimento 
quase absoluto da nova realidade a ser enfrentada, o 
isolamento geográfico, as doenças, a inexistência de 
qualquer infra-estrutura de apoio e a saudade, que, 
sem dúvida, engrandecem e abrilhantam as forças 
desses guerreiros”.

É verdade. São impressionantes os depoimentos 
dos meus conterrâneos que migraram para as regiões 
mais afastadas e enfrentaram todo tipo de dificuldades. 
Mas o certo é que o sacrifício dessa gente rendeu fru-
tos para a Nação brasileira. 

O superávit que o Brasil vem obtendo nas suas 
contas com o exterior deve-se, em grande parte, ao 
trabalho dos agricultores gaúchos espalhados pelo 
País. No ano passado, o superávit dos produtos agro-
pecuários representou 80% do superávit total das con-
tas externas. Em outras palavras, o País só registra 
superávits porque a nossa agropecuária é altamente 
eficiente e competitiva.

Srs. Senadores, depois da ocupação do meio-
oeste e do oeste de Santa Catarina a partir dos anos 
20, e do oeste e do sudoeste do Paraná, depois de 
1940, os gaúchos continuaram subindo pelo mapa do 
Brasil. A partir de meados dos anos 70, começou a 
mudança... 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... para 
as terras virgens de Mato Grosso. 

Em poucos anos, milhares de pessoas venderam 
suas terras no Sul e compraram propriedades maiores 
em remotas regiões daquele Estado. Atravancaram 
velhos caminhões com suas posses e partiram pelas 
estradas poeirentas. Levaram no peito esperanças de 
um futuro melhor, mas já sentiam saudades da que-
rência que deixavam para trás.

Essa história renderia um filme épico, Sr. Pre-
sidente. 

É impossível traçar um painel cronológico exato 
da migração dos gaúchos para Mato Grosso, porque 
várias regiões daquele Estado foram desbravadas 
simultaneamente. Mesmo assim, vou esboçar aqui 
uma pálida idéia do que foi essa bela epopéia. Para 
isso, decidi fazer um trajeto que nos levará pelas ci-
dades mato-grossenses que são consideradas como 
as que têm maior presença de sul-rio-grandenses na 
sua população.

A respeito desse tema, disse Anélio Mazzoco, 
morador de Cuiabá, que trabalha na Assembléia Le-
gislativa de Mato Grosso: “O difícil aqui é saber qual é 
a cidade que não tem gaúchos!”

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Anélio Ma-
zzoco, como tantos outros habitantes de Mato Grosso, 
faz parte da segunda geração dos gaúchos no exílio. 
Ou seja, ele já nasceu em Concórdia, no meio-oeste 
de Santa Catarina, de uma família oriunda de Encanta-
do, no Rio Grande do Sul. Chegou há 30 anos àquele 
Estado como comprador de gado de um grande frigo-
rífico catarinense. Hoje, totalmente adaptado ao clima, 
dificilmente voltaria ao Sul.

Pois bem, no nosso passeio, começaremos pelo 
sul do Estado. As três cidades daquela região com as 
maiores colônias gaúchas são: Primavera do Leste, 
Campo Verde e Rondonópolis.

Eu fiz demais, Sr. Presidente. Estou vendo os 
companheiros querendo falar e eu vou reconhecer. 
Vou pedir a transcrição.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento. 
Brilhante pronunciamento. Tem uns que vão pegar 
vôo ainda.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Deixe-me 
terminar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pois não.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu vou 
pedir a transcrição e dizer apenas aos telespectadores 

da TV Senado que, na minha página, eu colocarei o 
texto de todo o discurso, e os companheiros que de-
sejarem tomar conhecimento do que foi essa epopéia 
terão oportunidade de fazê-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PEDRO SIMON.

O SR PEDRO SIMOM (PMDB – RS Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente. Srªs e Srs Se-Sr Presidente. Srªs e Srs Se-
nadores, recentemente fiz extensos pronunciamentos 
sobre o que venho chamando de “A Diáspora do Povo 
Gaúcho”, o monumental processo de migração que, 
desde o início do século passado, fez com que centenas 
de milhares de famílias de agricultores gaúchos fossem 
buscar terras em outras unidades da federação.

Estima-se que, hoje, um milhão e duzentos mil 
gaúchos – um em cada dez dos nossos cidadãos – 
vivam fora do território sul-rio-grandense.

Em pronunciamentos anteriores, fiz questão de 
realçar a importância desses nossos conterrâneos que, 
com seu trabalho árduo e amplo conhecimento de agri-
cultura, transformaram em celeiros todos os Estados 
para os quais se transferiram. Aliás, não só para outros 
Estados brasileiros. O mesmo fizeram as dezenas de 
milhares da gaúchos e seus descendentes de Santa 
Catarina ou do Paraná que emigraram para o Norte 
da Argentina, Oeste da Bolívia e Paraguai.

No primeiro discurso, esbocei em traços largos 
a migração dos sul-rio-grandenses para todo o País. 
No segundo, tratei especificamente de Goiás, Minas 
Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e Distrito 
Federal.

Quando me preparava para elaborar um estudo 
sobre a presença dos gaúchos na chamada Amazô-
nia Legal, deparei-me com fato que me surpreendeu: 
a participação maciça dos meus conterrâneos no ex-
traordinário progresso de desenvolvimento vivido pelo 
Estado de Mato Grosso nas últimas três décadas, que 
o transformou numa das mais pujantes unidades da 
nossa federação.

Conheço bem a história da diáspora gaúcha e 
tinha noção do papel de destaque ocupado pelo Mato 
Grosso pelos gaúchos. No entanto, fiquei surpreendi-
do com a grandeza dos números a que tive acesso. 
Para começo de conversa, basta dizer que moram hoje 
naquele Estado cerca de cem mil sul-rio-grandenses. 
Repito: cem mil!

Assim, no dia de hoje, concentrar-me-ei naque-
le Estado porque a migração de gaúchos para lá foi 
a mais intensa, depois de Santa Catarina e Paraná. 
Aliás, segundo o IBGE, no ano 2000, 340 mil gaúchos 
moravam em Santa Catarina e 317 mil, no Paraná.
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Os sulistas – gaúchos, catarinenses e paranaen-
ses, por sua vez, descendentes de sul-rio-grandenses 
– formam uma comunidade numerosa e bem sucedi-
da no Estado de Mato Grosso. A força política dessa 
gente está provada pela eleição de vários senadores, 
deputados federais e estaduais nascidos num dos três 
Estados do Sul. Um dos maiores exemplos do que 
estou afirmando aqui é justamente o governador do 
Estado, Blairo Maggi.

A família Maggi é do Rio Grande do Sul, com 
ramificações em Caxias do Sul e Torres. O pai do 
governador, o senhor André Antônio Maggi e sua es-
posa, dona Lúcia Borges Maggi, agricultores pobres 
migraram inicialmente para o Oeste do Paraná. Lá, na 
cidade de São Miguel do Iguaçu, nasceu, em 1956, 
o atual governador. No começo da década de 70, os 
Maggi partiram mais uma vez: deixaram o Paraná e 
se dirigiram a uma região inóspita e pouco ocupada 
de Mato Grosso. Em 1973, fundaram uma empresa de 
produção de sementes de soja. O negócio prosperou, 
dando origem ao atual Grupo Amaggi, maior produtor 
e exportador de soja do País, com atuação em diver-
sas atividades, como transportes, pecuária e produção 
de energia elétrica.

Blairo Maggi – que herdou a vocação empresarial 
e política do pai e é hoje o maior plantador de soja do 
mundo – foi eleito Governador, em 2002. Formado em 
Agronomia pela Universidade Federal do Paraná, na 
década de 1970 chegou a Mato Grosso acompanhan-
do os pais que haviam decidido investir no potencial 
agrícola do Cerrado brasileiro, até então uma região 
inóspita e pouco ocupada.

No comando do Governo de Mato Grosso, Blairo 
Maggi colocou em prática uma nova filosofia de ges-
tão pública, inspirada na sua experiência na iniciativa 
privada, na qual se destacam a transparência na apli-
cação dos recursos públicos, a busca constante da 
eficiência e a realização de obras e ações de grande 
alcance social.

Reeleito em 1º de outubro de 2006 com 65,39% 
dos votos, o governador estabeleceu como prioridades 
para o novo mandato educação, saúde, meio ambien-
te, investimentos em infra-estrutura para promover o 
desenvolvimento e projetos de inclusão social, como 
qualificação profissional, incentivos a pequenos em-
preendedores e programas de geração de emprego 
e renda.

Já que estamos falando de líderes políticos de 
Mato Grosso, quero destacar que, aqui mesmo, no Se-
nado, neste momento, temos dois representantes de 
Mato Grosso que são naturais do Rio Grande do Sul.

Estou me referindo à Senadora Sherys Slhessa-
renko, que nasceu em Cruz Alta, e o Senador Gilberto 
Goellner, natural de Não-me-toque.

Mas, a verdade é que os integrantes da diáspora 
do povo gaúcho que têm assento nesta casa são quatro: 
ainda temos o Senador Casildo Maldaner, que nasceu 
em Selbach, e o Senador Neuto de Conto, natural de 
Encanado, ambos representantes de Santa Catarina.

Vamos agora falar um pouco dos nossos sena-
dores de Mato Grosso.

O senador Gilberto Goellner teve participação 
efetiva no processo que levou centenas de milhares 
de gaúchos a deixarem o Sul, porque tem sua vida 
ligado ao início da cultura do soja no Rio Grande do 
Sul. Em 1967, quando estudava Agronomia na URGS, 
ele assistiu aos primeiros testes do uso de calcário em 
plantações de soja, executados por professores ameri-
canos, que vinham para cá através de convênios.

Diante do uso do calcário, havia dois grupos an-
tagônicos de estudantes. Os que eram de esquerda, 
porque não gostavam de americanos eram contra o 
uso do calcário. O hoje Senador Gilberto, como co-
nhecia os resultados da pesquisa, era a favor. Ele já 
havia trabalhado com soja, na Cotrijal (Cooperativa 
de Não-me-toque). Por essa época, acabou sendo 
eleito vice-presidente do diretório central de estudan-
tes da universidade. Um ano e meio depois, assumiu 
a presidência.

Formado em 1970, ele trabalhou depois, por 
sete anos, a pequenos agricultores da região de Não-
me-toque, cidade que foi um dos maiores pólos de 
exportação da nossa gente. O senador disseminava 
conhecimentos sobre plantio de soja em lavouras me-
canizadas. Com esse trabalho, ele acredita que retri-
bui ao governo federal por lhe ter dado, de graça, o 
curso de agronomia. Depois de trabalhar inicialmente 
por um ano, como assistente técnico da cooperativa. 
abriu um escritório particular de assistência técnica, 
no qual atuou por seis anos.

Já em 1972 começou a fazer incursões pelo Mato 
Grosso do Sul, nas regiões de Dourados e Ponta Porá. 
Trabalhava com um caminhão preparado para distri-
buir calcário pelas lavouras. Chegou a ter cinco desses 
veículos. Também orientava os agricultores no uso do 
fosfato natural junto com o calcário.

Em 1975, participa efetivamente do processo de 
migração dos gaúchos para Mato Grosso do Sul orien-
tando empresários gaúchos da área de calçados que 
estavam interessados em adquirir grandes proprieda-
des na região de Chapadão do Sul.
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Em 1977, o senador Gilberto resolveu plantar por 
conta própria. Como muitos outros gaúchos, decidiu 
investir em Minas Gerais. Comprou cinqüenta hectares 
em Patrocínio. Nessa época, muita gente de Não-me-
toque foi para a região de Patos de Minas. Por lá, o 
senador plantou soja e café, por cinco anos. Quando 
perdeu a plantação de café, por causa da geada, de-
cidiu ir para Mato Grosso. 

Em 1981, ele se mudou para a região de Ron-
donópolis, onde passou a plantar em 1.200 hectares, 
terra adquirida com a ajuda de parentes. Cultivava 
900 hectares com soja, o restante com trigo. Mais 
adiante passou a produzir sementes também. Foi o 
primeiro presidente da Associação dos Produtores 
de Sementes, sucedido no cargo por Blairo Maggi, o 
atual governador.

Sempre envolvido com questões agrícolas, em 
especial com a transferência de tecnologia de produ-
ção, o nosso Senador nunca exerceu cargo eletivo até 
ser convidado para ser suplente do Senador Jonas Pi-
nheiro. Agora ocupa o lugar daquele grande senador 
de Mato Grosso, um dos líderes na luta em defesa da 
nossa agricultura.

Também a nossa querida Senadora Serys Slhes-
sarenko conhece bem a diáspora do povo gaúcho, por-
que fez parte dela, foi personagem. A Senadora deixou 
o Rio Grande do Sul, partindo de sua cidade natal, 
Cruz Alta, em 1966. Sua motivação foi o casamento 
com um oficial do Exército que havia sido transferido 
para o Mato Grosso.

Naquela época, lembra a senadora Serys, o preço 
da terra era muito elevado no Rio Grande do Sul, de 
modo que era difícil comprar até mesmo uma pequena 
propriedade. Assim, os produtores gaúchos percebe-
ram que o Mato Grosso poderia ser a saída, já que lá 
poderiam adquirir propriedades bem maior por um valor 
significativamente menor. Em propriedades maiores, 
naquele Estado, poderiam mecanizar suas lavouras e, 
conseqüentemente. alcançar rendimentos melhores.

No entanto, diz a nossa Senadora, naquele tem-
po o Estado de Mato Grosso não tinha um boa infra-
estrutura e muitos dos pioneiros gaúchos passaram 
por grandes dificuldades. As estradas eram precárias. 
E muitos morreram em função de doenças, especial-
mente a malária, já que não havia um bom sistema 
estadual de saúde.

Em Mato Grosso, a nossa estimada Senadora 
Serys construiu sua vida profissional e familiar. Lá criou 
os quatro filhos, todos mato-grossenses, e hoje possui 
quatro netos, nascidos lá. Construiu também sua vida 

profissional lá se formando em Direito e Pedagogia, 
pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Diferentemente dos colonos que buscaram vas-
tas extensões de terras no novo eldorado, a Senadora 
Serys enveredou pela vastidão do conhecimento e da 
cultura. Por mérito, tornou-se professora na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso, onde começou sua 
militância política, como estudiosa da questão agrá-
ria: lutando contra o trabalho escravo e em favor da 
reforma agrária, e também exigindo a reforma urbana. 
Nas suas diversas eleições sempre teve como centro 
de apoio, na cidade, os sindicatos. No campo, tinha a 
simpatia dos militantes do MST.

A senadora entrou para a vida política quando as-
sumiu a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, 
em 1986, onde desenvolveu profícua gestão. Em 1988, 
passou à Secretaria Estadual de Educação. Foi eleita 
pela primeira vez em 1990 como deputada estadual 
para a Assembléia Legislativa de Mato Grosso, onde 
exerceu dois mandatos consecutivos. Em 2002 foi eleita 
Senadora da República, pelo PT, de Mato Grosso.

Na opinião da Senadora Serys, os imigrantes 
gaúchos foram os responsáveis pela atual conforma-
ção econômica do Estado de Mato Grosso, principal-
mente na área agrícola, onde contribuíram de forma 
decisiva.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Ainda para comprovar a força da presença dos 
gaúchos na vida política de Mato Grosso, o estado 
para cujo progresso contribuíram em empenho, eu me 
socorro de uma reportagem do jornal Zero Hora. 

Na sua edição do dia 28 de setembro do cor-
rente ano, aquele importante jornal gaúcho publicou 
uma reportagem na qual informa que 458 cidadãos e 
cidadãs nascidos no Rio Grande do Sul concorrem, 
na última eleição, a cargos de prefeito ou vice em 22 
dos Estados brasileiros. Em apenas quatro unidades 
da federação – Espírito Santa, Acre, Amapá e Sergi-
pe – não havia gaúchos postulando cargos nos exe-
cutivos municipais.

Esse número mostra de forma eloqüente não 
apenas a grande dispersão do povo sul-rio-grandense 
pelo solo brasileiro, mas especialmente a sua impres-
sionante incorporação à vida política das terras que 
escolheram para viver.

As candidaturas dos gaúchos reproduz o movi-
mento da nossa migração. Nos Estados onde a presen-
ça gaúcha é mais marcante o número de candidatos 
é mais expressivo.
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Assim, concorreram às eleições no Paraná 145 
conterrâneos nossos, sendo 77 a prefeito e 68 a vice, re-
presentando 6,7% do total de candidatos do Estado.

Em segundo lugar, vem Santa Catarina, com 132 
candidatos, sendo 66 a prefeito e 66 a vice, mas com 
uma participação maior em termos proporcionais: 9 
por cento dos candidatos no Estado.

Em terceiro lugar, surge o Estado ao qual este 
pronunciamento é dedicado: Mato Grosso, que teve 62 
candidatos, sendo 26 a prefeito e 36 a vice. Os gaú-
chos correspondiam a 8 por cento dos postulantes aos 
governos municipais naquele estado. A reportagem 
de Zero Hora percorreu 800 quilômetros do território 
de Mato Grosso e entrevistou muitos dos candidatos 
nascidos no Rio Grande do Sul, mostrando a sua rá-
pida assimilação na nova comunidade e o papel de 
liderança que lá exercem.

Nessa reportagem somos informados, ainda, que 
os candidatos a prefeitos e vice no Sudeste eram: 11 
em São Paulo, 7 em Minas Gerais e 3 no Rio de Ja-
neiro. No Centro-Oeste, além de Mato Gross, eram 24 
em Mato Grosso e 13 em Goiás. Na região Norte os 
concorrentes eram: 15 no Pará, 15 em Tocantins, 13 
em Rondônia, e 2 em Roraima e 1 no Amazonas. Por 
fim, no Nordeste eram: 5 na Bahia, 2 no Rio Grande do 
Norte, 2 em Alagoas, 2 no Ceará e 1 em Pernambuco, 
1 no Maranhão, 1 na Paraíba e 1 no Piauí.

Eu gostaria de estender ainda mais sobre esse 
assunto, mas preciso me fixar no tema de hoje, que é 
a migração dos gaúchos para o Mato Grosso.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores:
O progresso em ritmo acelerado de Mato Grosso 

começou há pouco mais de três décadas, quando se 
intensificou a migração para lá de brasileiros de diversos 
estados, mas especialmente de sulistas. Hoje aquele 
Estado é uma potência no que se refere à produção 
de grãos e de carne. Aquele Estado tem hoje o maior 
rebanho do Brasil: mais de 27 milhões de cabeças de 
gado. Segundo dados da Conab, a produção de grãos 
em Mato Grosso, na safra 1976/1977 foi de 3 milhões 
de toneladas. Na safra 2005/2006, o total ultrapassou 
22 milhões de toneladas num crescimento espantoso 
de 740 por cento! Não há nenhuma dúvida: os gaúchos 
contribuíram muito para esses números.

Recentemente, para homenagear a grande co-
lônia gaúcha naquele Estado, o presidente da Assem-
bléia, deputado Sérgio Ricardo – que nasceu em Her-
val do Oeste, Santa Catarina, numa família vinda do 
Rio Grande do Sul – apresentou projeto que institui a 
Semana Farroupilha naquele Estado em homenagem 

aos gaúchos que “colonizaram dezenas de municípios 
mato-grossenses”.

Na defesa de seu projeto, ressalta o deputado que 
a trajetória dos gaúchos em Mato Grosso foi marca-
da por muitas dificuldades “como o desconhecimento 
quase absoluto da nova realidade a ser enfrentada, o 
isolamento geográfico, as doenças, a inexistência de 
qualquer infra-estrutura de apoio e a saudade que, 
sem dúvida, engrandecem e abrilhantam a força des-
ses guerreiros”.

É verdade. São impressionantes os depoimentos 
dos meus conterrâneos que migraram para as regiões 
mais afastadas e enfrentaram todo tipo de dificuldades. 
Mas o certo é que o sacrifício dessa gente rendeu fru-
tos para a nação brasileira.

O superávit que o Brasil vem obtendo nas suas 
contas com o exterior deve-se, em grande parte, ao 
trabalho dos agricultores gaúchos espalhados pelo 
país No ano passado, o superávit dos produtos agro-
pecuários representou 80 por cento do superávit total 
das contas externas.

Em outras palavras: o país só registra superávits 
porque a nossa agropecuária é altamente eficiente e 
competitiva.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Depois da ocupação do Meio Oeste e do Oeste 
de Santa Catarina, a partir dos anos 20, e do Oeste 
do Sudoeste do Paraná, depois de 1940, os gaúchos 
continuaram subindo pelo mapa do Brasil. A partir de 
meados dos anos 70, começou a mudança para as 
terras virgens de Mato Grosso.

Em poucos anos, milhares de pessoas venderam 
suas terras no Sul e compraram propriedades maiores 
em remotas regiões daquele estado. Atravancaram 
velhos caminhões com suas posses e partiram pelas 
estradas poeirentas. Levavam no peito esperanças de 
um futuro melhor, mas já sentiam saudades da que-
rência que deixavam para trás.

Essa história renderia um filme épico!
É impossível traçar um painel cronológico exato 

da migração dos gaúchos para Mato Grosso, porque 
várias regiões daquele estado foram desbravadas si-
multaneamente. Mesmo assim, vou esboçar aqui uma 
pálida idéia do que foi essa bela epopéia. Para isso, 
decidi fazer um trajeto que nos levará pelas cidades 
mato-grossenses que são consideradas como as que 
têm maior presença de sul-rio-grandenses na sua po-
pulação.
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Aliás, a respeito desse tema, disse Anélio Mazzo-
co, morador de Cuiabá, que trabalha na Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso:

– O difícil aqui é saber qual é a cidade 
que não tem gaúchos!

Anélio Mazzoco, com tantos outros habitantes 
de Mato Grosso, faz parte da segunda geração dos 
gaúchos no exílio. Ou seja, ele já nasceu em Concór-
dia, no Meio Oeste de Santa Catarina, numa família 
que era oriunda de Encantado, no Rio Grande do Sul. 
Chegou há trinta anos àquele Estado como comprador 
de gado de um grande frigorífico catarinense. Hoje, 
totalmente adaptado ao clima diz que dificilmente vol-
taria ao Sul.

Pois bem, no nosso passeio começaremos pelo 
Sul do Estado. As três cidades daquela região com as 
maiores colônias de gaúchos são: Primavera do Leste, 
Campo Verde e Rondonópolis.

Vamos iniciar nossa viagem por Rondonópolis, 
cidade-pólo da zona meridional do Estado que tem 
uma população estimada em mais de 180 mil pessoas, 
Aquele município começou a desenvolver-se a partir do 
final dos anos 40, com a instalação de colônias agrí-
colas incentivadas pelo governo do estado. Recebeu 
então grande fluxo de migrantes, sendo a maioria dos 
Estados do Sul: gaúchos ou seus descentes , nascidos 
em Santa Catarina e Paraná.

O processo de expansão se acelera nos anos 80 e 
Rondonópolis passa por um dos mais impressionantes 
processos de desenvolvimento do Centro-Oeste. Fica 
conhecida como “Capital Nacional do Agro-negócio”. 
Sua economia passa a ser ancorada nas lavouras de 
soja e algodão e na pecuária de leite. Sua indústria é 
ligada ao campo: esmagadoras de soja, indústrias têx-
teis, químicas e de fertilizantes, curtumes. 

Viajando 200 quilômetros chegaremos a Prima-
vera do Leste. Fundada há pouco mais de vinte anos, 
em 1.986, a cidade conta hoje com cerca de 65 mil 
habitantes. É a quinta economia de Mato Grosso, de-
vido a sua produção agrícola, que tem como destaque 
soja, algodão, milho, sorgo, arroz, feijão e uva. Lá se 
produz até mesmo vinho, embora o clima seja muito 
quente quando em comparação ao da serra gaúcha. 
Distando apenas 240 km de Cuiabá, é um município 
muito bem estruturado e de bela aparência, que lembra 
bastante as cidades da zona de colonização italiana 
ou alemão no Rio Grande do Sul.

Dali nos transferimos para Campo Verde, hoje 
com cerca de 23.000 habitantes. Na década de 1970, 
com a chegada de migrantes vindo do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná, o município passou a 
acrescer num ritmo acelerado. Inicialmente, o produto 
mais cultivado era o arroz, que depois cedeu lugar à 
soja. Emancipado como município em 1988, Campo 
Verde já figura em sétimo lugar no ranking econômico 
do Estado. É o maior produtor do país de um algodão 
em pluma cuja qualidade atrai compradores de todo 
o mundo. Atualmente conta com 17 indústrias algo-
doeiras de médio e grande porte. A criação de fran-
gos de corte é feita por um sistema de integração dos 
produtores. Anualmente são abatidas 36 milhões de 
aves, com um abate diário de 136 mil frangos. Esses 
números garantem a Campo Verde o título de Capital 
Estadual do Frango.

Deixando o Sul, marcharemos para o Oeste do 
Estado. 

No Oeste de Mato Grosso as cidades que têm 
mais migrantes vindos da Região Sul são Tangará da 
Serra, Campo Novo do Parecis e Sapezal. Esses três 
municípios estão situados no chamado Chapadão do 
Parecis.

Naquela região, tentando refazer o trajeto dos 
gaúchos pioneiros, começaremos nossa viagem por 
Tangará da Serra, município criado em 1976 e que hoje 
tem cerca de 80 mil habitantes, sendo que cerca da 
metade deles tem origem nos Estados do Sul.

Tudo começou em 1959, quando foi aberto um 
loteamento. Nos anos 60, aos poucos passaram a 
chegar os primeiros moradores, que eram obrigados 
a abrir picadas na mata para chegar ao núcleo inicial. 
A partir dos anos 70, o crescimento foi acelerado. Tan-
gará é um exemplo do estrondoso o crescimento do 
Estado de Mato Grosso. Em pouco mais de 30 anos a 
cidade chegou a 80 mil habitantes!

Henrique Alves Ballejo, morador de Tangará da 
Serra desde 1978, é o presidente do Movimento Tra-
dicionalista gaúcho do Estado de Mato Grosso. Como 
centenas de outros filhos da diáspora gaúcha, Henri-
que nasceu em Francisco Beltrão, no Paraná, filho de 
agricultores que haviam saído de Santa Rosa. Bisneto 
de uruguaios, que, por sua vez, tinham ascendentes 
espanhóis, Henrique não se interessava pelo movi-
mento tradicionalista quando residia no Sul.

No entanto, quando migrou para Mato Grosso 
sentiu necessidade de compartilhar suas lembranças 
do Sul, de dividir com alguém a saudade que sentia da 
terra. Ingressou no CTG de sua cidade que, em julho úl-
timo, reuniu 1.500 tradicionalistas de todo o Estado.

Deixando Tangará da Serra, cuja riqueza vem da 
soja, cultivada há mais tempo, e da cana de açúcar, 
seguiremos para Campo Novo do Parecis, município 

    81ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51312 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008

criado em 1988, mas que já tem cerca de 25.000 ha-
bitantes. A cidade formou-se em torno de um núcleo 
onde foram assentadas diversas famílias. A ocupação 
efetiva da região deu-se a partir da década de setenta, 
com abertura de fazendas e a instalação de migrantes 
vindos dos estados sulistas. 

A seguir, passaremos por Sapezal, cujo núcleo 
urbano desenvolveu-se a partir de uma proposta de 
colonização de André Antonio Maggi, pai do governador 
Blairo Maggi. No início, as distâncias entre as fazendas 
da região variavam de 40 a até 100 Km. As estradas 
que ligavam as fazendas eram, na verdade, picadas 
abertas no cerrado pelos próprios colonos.

Os pioneiros eram sulistas, na sua maior parte 
vindos do Norte do Rio Grande do Sul, Oeste de San-
ta Catarina e Oeste do Paraná. A atual zona urbana 
começou a ser povoada com a abertura da estrada 
em meados de 1987. Seu primeiro prefeito foi André 
Antonio Maggi.

Agora nos locomoveremos ao Norte do Estado. 
Nessa região, as cidades com mais forte presença 
de gaúchos são Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum.

Como outras cidades fundadas na mesma época 
em Mato Grosso, Sorriso também nasceu em decor-
rência de incentivos do Governo para colonização e 
ocupação da chamada Amazônia Legal no final dos 
anos 70. A colonização da área teve forte presença de 
gaúchos, paranaenses e catarinenses, atraídos para 
lá pela Colonizadora Feliz. Estima-se que 80 por cen-
to dos moradores sejam sulistas, sendo os gaúchos 
os mais numerosos, correspondendo a 35 por cento 
dos habitantes. Mas, sempre é bom lembrar que os 
migrantes catarinenses e paranaenses com os quais 
tive contato eram sempre descendentes de gente que 
saiu da nossa terra.

Pois bem, elevada à condição de Município em 
1986, Sorriso tem hoje oficialmente 45 mil habitantes. 
Mas, estudos da prefeitura, apontam a existência de 
65 mil moradores. Sua explosão demográfica deu-se 
a partir da pavimentação da BR-163, que barateou o 
escoamento da produção. Atualmente, o município é 
considerado o maior produtor de soja do País. Tam-
bém se destaca pela produção de algodão e milho. É 
o município que, individualmente, mais produz grãos 
no Brasil: 3% da produção nacional e 17% da produ-
ção estadual.

A seguir, viajaremos para Lucas do Rio Verde. 
Hoje, com 35 mil habitantes, é um município modelo, 
que ocupa um lugar de destaque no ranking dos me-
lhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

País. No entanto, foi somente a partir 1981, quando o 
Incra começou a implantação do projeto de assenta-
mento de 203 famílias de agricultores sem-terra oriun-
das de Encruzilhada Natalino, interior do município de 
Ronda Alta (RS), que se formou a comunidade que 
deu origem a Lucas do Rio Verde.

Quando, em julho de 1988, conquistou sua eman-
cipação político-administrativa, a cidade já contava com 
5.500 habitantes. Poucas famílias dos assentados de 
Ronda Alta ainda continuam de posse de suas terras. 
Pressionadas pelas dificuldades do período inicial, 
muitas delas perderam terreno para a agricultura ex-
tensiva que começava a ocupar o cerrado.

Passaremos, depois, pelo município de Nova Mu-
tum que, com 24.000 habitantes, é um dos maiores pro-
dutores de soja de Mato Grosso e do Brasil, contando 
com muitas indústrias ligadas ao agro-negócio.

A cidade nasceu de um projeto privado de co-nasceu de um projeto privado de co-
lonização, levado adiante por uma empresa de Porto 
Alegre. Os cem mil hectares do projeto foram vendidos 
para agricultores do Sul em lotes que variavam de 150 
a 400 hectares. A colonizadora construiu no início dez 
casas na vila aberta provisoriamente por trator de es-
teira. Em seguida, vieram escola, centro comunitário, 
posto de saúde e alojamento para abrigar os comprado-
res de terra. Quem adquirisse um lote rural, recebia de 
bonificação dois terrenos no núcleo urbano, que media 
551 hectares. Nem todos os compradores ocupavam 
os lotes de imediato. Iam chegando de acordo com a 
venda de suas posses no sul do país. 

Por fim, iremos até a divisa de Goiás para visitar 
duas cidades: Canarana e Água Boa.

Hoje com 30 mil habitantes, Canarana surgiu 
quando por lá se instalaram os primeiros agricultores 
recrutados em Tenente Portela, pela Cooperativa Co-
lonizadora 31 de Março. 

Água Boa, com cerca de 18.000 habitantes, tem 
sua economia baseada na agropecuária, sendo que 
na agricultura destacam-se soja e do arroz. É referên-
cia em comercialização de bovinos, sediando um dos 
maiores leilões de gado do mundo. 

Chegando ao final dessa larga viagem, eu não 
poderia deixar de mencionar ainda três cidades cujos 
nomes deixam patente a presença da nossa gente em 
Mato Grosso: Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaú-
chos e Gaúcha do Norte.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Em função de pronunciamentos anteriores sobre 
este assunto, venho recebendo correspondências de 
gaúchos que hoje moram nos Estados mais distan-

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL82     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51313 

tes do torrão natal. São cartas comoventes de gente 
que deixou o Rio Grande do Sul nas condições mais 
dramáticas. 

Quero destacar aqui, hoje, uma carta me foi en-
viada pela senhora Gertrudes Schwantes, atualmente 
residente em Brasília. No documento, ela me agradece 
a menção do nome de seu falecido esposo, Norberto 
Schwantes, como líder de um movimento de coloni-
zação que, nos anos 70 e 80, levou milhares de agri-
cultores pobres do Rio Grande do Sul para o Estado 
de Mato Grosso.

Junto com a carta, a senhor Gertrudes enviou-
me um livro, intitulado “Uma Cruz em Terranova”, es-
crito por seu esposo pouco antes de falecer aos 53 
anos, em 1998.

A leitura desse livro é importante para que se 
conheça melhor o formidável êxodo de gaúchos para 
aquele Estado, certamente um dos capítulos mais im-
portantes da diáspora do povo gaúcho.

Norberto Schwantes fundou dezenas de projetos 
de colonização e três grandes cidades de Mato Grosso: 
Canarana, Água Boa e Terranova do Norte.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores:

Nascido numa família de agricultores pobres de 
Lagoa dos Três Cantos, localidade no interior do muni-
cípio de Carazinho, Norberto Schwantes sonhava em 
ser mecânico. Certo dia, porém, seu pai lhe perguntou 
se não gostaria estudar no seminário luterano em São 
Leopoldo. Havia a possibilidade de obter uma bolsa. 
O garoto gostava mesmo era de caçar, mas, mesmo 
sem sentir inclinação pela vida religiosa, aceitou a 
sugestão do pai.

Para grande parte dos filhos de agricultores do 
Sul, de origem alemã ou italiana, os seminários eram 
um dos poucos caminhos para escapar da miséria. 
Posso lembrar aqui o caso de inúmeros grandes pre-
lados sul-rio-grandenses de origem alemã que alcan-
çaram os mais altos cargos da igreja católica, como 
dom Vicente Scherer e os primos dom Aloísio Lors-
cheider e dom Ivo Lorscheiter, filhos de gente humilde 
do nosso interior.

Para manter-se enquanto trabalhava, Norberto tra-
balhava como barbeiro dos colegas de seminário. Mais 
tarde, passou tirar fotografias. Desde jovem já mostrava 
os traços do empreendedor que seria mais tarde.

Antes mesmo de ser ordenado, foi enviado ao 
interior de Santa Catarina, para auxiliar o pastor da ci-
dade de Mondaí, que atendia os colonos gaúchos que 
haviam fundado cidades como São Miguel do Oeste 

e Cedro. Foi lá que conheceu sua esposa, dona Ger-
trudes, filha de migrantes gaúchos.

Ordenado, Norberto Schwantes foi enviado para 
uma das mais pobres paróquias luteranas do Rio Gran-
de do Sul: Tenente Portela, a última região a ser coloni-
zada em nosso Estado, já nos anos 40. Começa então 
o primeiro de seus empreendimentos: uma escola para 
atender aos filhos de colonos de origem alemã, que 
não tinham acesso ao ensino público na cidade.

Mais adiante, Norberto conseguirá no exterior 
os recursos para a construção de uma Escola Nor-
mal para a preparação de professores – caingangues 
e guaranis – para as reservas indígenas da região. 
Foram esses professores índios que lideraram, mais 
tarde, seu povo na luta para recuperar as terras de 
seus ancestrais.

Nesse trecho do livro, Norberto assume que o 
fato de ter criado a escola para os índios, na qual eles 
adquiriam uma consciência política, acabaria por ser 
o estopim da grande crise de 1978, quando milhares 
de agricultores foram expulsos de todas as reservas 
indígenas do Estado.

Em sua primeira viagem à Alemanha, em 1969, 
o pastor luterano descobre o alto grau de sofisticação 
a que havia chegado a agricultura daquele país. Na 
volta, instala uma estação de rádio para transmitir, aos 
agricultores de Tenente Portela, informações sobre 
avanços técnicos no cultivo de produtos agrícolas e 
no gerenciamento de propriedades rurais.

Mais adiante, em outra estada na Europa, num 
acampamento de voluntários, conhece jovens de toda 
América Latina e, por meio deles, fica sabendo dos 
problemas políticos que desconhecia: perseguições, 
torturas e assassinatos. Entra então em crise políti-
ca e religiosa. Na sua volta, começa a ajudar pesso-
as perseguidas politicamente no Brasil, levando-as à 
Argentina.

Certo dia, na emissora de rádio de Tenente Por-
tela, quando eram debatidos os graves problemas dos 
agricultores pobres da região, um jovem agrônomo le-
vanta uma idéia: por que não emigrar?

A migração, como se sabe hoje, foi a maneira 
que os países europeus encontraram de diminuir seu 
problemas sociais. Cidadãos da Alemanha, Itália, Es-
panha e Portugal recorreram a esse amargo remédio 
por décadas durante os séculos XIX e XX. A verdade 
é que, com o envio seus pobres para a América e Aus-
trália, essas nações conseguiram evitar a convulsão 
social e política.

Lançada a idéia da migração entre as pessoas de 
Tenente Portela, Mato Grosso surgiu como o destino 
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ideal. Imaginava-se que, naquele Estado, os colonos 
poderiam, mais uma vez, voltar a ter lotes maiores de 
terra. Naquele época, pelo fracionamento sucessivo, as 
propriedades da região tinham em média 7 hectares. 
Não proporcionavam ganho suficiente para a manu-
tenção de uma família.

Norberto Schwantes avaliou inicialmente que 
mais de 2 mil famílias poderiam emigrar. Com dois 
amigos, um que estudaria os solos e outro que veri-
ficaria o custo das terras, voou para Mato Grosso no 
início de 1970. Lá, decidiram-se os três pela região 
próxima a Barra do Garças. Na volta a Tenente Por-
tela, criaram uma cooperativa de colonização, Co-
opercol. Deram a ela o nome de Cooperativa 31 de 
Março para afastar a desconfiança do regime militar. 
Na época de sua fundação, a cooperativa contava 
com 400 associados.

Escreve Norberto em seu livro: “A fundação da 
cooperativa foi um enorme sucesso e assustou muita 
gente. Principalmente os políticos, ao perceberem que 
seus votos emigrariam. Assustou também os comer-
ciantes, temeroso de perderem seus clientes. E, não 
menos, assustou os religiosos, que logo constaram 
que boa parte de suas almas estavam dispostas a ir 
para os confins dos Inferno Verde, como era chamada 
a Amazônia.”

Logo em seguida, Moura Cavalcanti, presidente 
do Incra, em visita ao Rio Grande do Sul, empolga-se 
com a Cooperativa de Colonização e se propõe a levar 
agricultores para Altamira, na Amazônia paraense.

Norberto Schwantes ficou tão fascinado pelo 
projeto da Transamazônica que não percebeu que a 
abertura de mais de 3.500 quilômetros de estradas 
no meio da selva, em grande parte através de terras 
de baixíssima fertilidade, era um absurdo. E comenta 
“Quem visita a Transamazônica hoje – intransitável 
pelo menos seis meses por ano, no período das chu-
vas mais intensas e sem condições de ser asfaltada 
pelos grandes aclives – constata que o projeto teve 
por pais demagogos e irresponsáveis”.

Depois de alguns percalços, foram enviadas para 
Altamira e Itaituba cerca de 480 famílias de “colonos 
totalmente pobres”. Para os agricultores que “tivessem 
algum recurso”, a Cooperativa tinha seu próprio projeto 
em Mato Grosso. O maior perigo era os compradores 
serem enganados pela “máfia dos corretores picare-
tas de terras”. 

A cooperativa comprou então os primeiros 40 
mil hectares de terras a 300 quilômetros de Barra do 
Garças, perto da divisa com Goiás. O nome dado ao 

loteamento é Canarana, nome do capim mais conhe-
cido da Amazônia.

“Gostei do nome porque lembrava Canaã, a Terra 
Prometida”, escreve Norberto Schwantes.

Os pioneiros chegam no local em setembro de 
1972. Os problemas eram muitos. As pessoas pade-
ciam com doenças que desconheciam totalmente. Os 
pioneiros ficaram isolados por longo tempo em função 
de estradas intransitáveis. Numa região sem agências 
bancárias, faltava até mesmo dinheiro. Antes das pri-
meiras colheitas, não havia onde comprar comida. Os 
acampamentos iniciais eram extremamente rústicos. 
Pela junção de tantos fatores adversos, muitos agri-
cultores queriam voltar atrás.

Para que o projeto desse certo era preciso atrair 
mais gente, de forma a adensar a população na área. 
Assim, surge o projeto Canarana 2, com dez mil hec-
tares. Em 1974, é criado o projeto Garapu 2 – com 10 
mil hectares, vendidos rapidamente – que os agricul-
tores pagariam com a safra de soja do Sul. Porém, o 
preço do produto cai vertiginosamente no mercado 
internacional. A cooperativa fica à beira da falência, 
mas é salva por um fato extraordinário: agricultores 
alemães, que estavam dispostos a investir no Brasil, 
colocam o dinheiro necessário e a terra é paga. Três 
anos depois a cooperativa devolveria o dinheiro aos 
alemães.

Em 1975, Canarana torna-se o primeiro projeto 
de colonização particular aprovado pelo Incra. Como 
a Cooperativa já conhecia o quase invencível cipoal 
da burocracia estatal, os projetos seguintes ganham 
velocidade. Ainda em 1975, surge Água Boa, cujos 
compradores na sua quase totalidade eram do muni-
cípio de Não-Me-Toque.

Escreve Norberto Schwantes: “Assim rápida e 
sucessivamente fomos adquirindo terra e elaborando 
novos projetos de colonização. Sempre tínhamos um 
bom cadastro de possíveis compradores de lotes no 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Logo que 
abríamos as primeiras estradas vicinais, os compra-
dores vinham, olhavam os lotes, voltavam ao Sul, 
vendiam suas terras – quando as tinham – e aguar-
davam o nosso aviso para virem receber as escritu-
ras e passarem pelo Banco do Brasil, para fazer o 
financiamento não só dos lotes , como também das 
máquinas e custeio”.

Em 1976, com os projetos de colonização andan-
do a todo vapor, a cooperativa de colonização dispunha 
de aviões para transportar os interessados em adquirir 
terras em Mato Grosso. 

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL84     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51315 

Em maio de 1978, a imprensa brasileira infor-
mava que os índios guaranis e caingangues estavam 
expulsando os agricultores de todas as reservas do 
Sul do país. Mais de duas mil famílias de trabalhado-
res rurais estavam à beira das estradas, esperando 
uma solução.

O então ministro do Interior, Rangel Reis, convo-
cou Norberto Schwantes ao seu gabinete e pediu-lhe 
ajuda. Argumentou o ministro que só sua cooperativa 
teria estrutura para transferir para áreas de coloniza-
ção os expulsos das reservas indígenas.

Norberto aceita o desafio e envolve-se de corpo 
e alma no empreendimento que o levaria à falência. 
No livro, ele conta, detalhadamente, como preparou o 
núcleo de colonização solicitado pelo governo numa 
reserva do Exército em Mato Grosso, quase na divisa 
com o Pará. E fala do imenso trabalho que teve para 
convencer os colonos gaúchos a irem para lá. No final, 
o governo não cumpriria a palavra, apesar da assinatu-
ra do presidente Geisel nos documentos. O trato seria 
descumprido no governo Figueiredo.

“Uma Cruz em Terranova” nos ajuda a entender 
os delicados meandros da epopéia que é retirar se-
res humanos de seu habitat e levá-los para um meio 
totalmente diverso.

O impacto negativo dessa tentativa frustrada le-
vou o colonizador a abrir mão da empresa que havia 
criado. Aos quarenta e cinco anos, teve que começar 
uma vida nova, como agricultor. Com a esposa e os 
filhos deixou Brasília e voltou para uma fazenda em 
Mato Grosso.

Por esta época, começa o envolvimento de Nor-
berto Schwantes com a política partidária, algo de que 
nunca havia cogitado. A aproximação começa através 
de seu conterrâneo Leonel Brizola que, em visita a 
Canarana, mostra interesse em conhecer o ex-pastor 
luterano que lhe enviava perseguidos políticos pelo 
regime militar. Na ocasião, Brizola convida Norberto a 
integrar-se ao partido que estava fundando, o PDT.

Foi amarga essa primeira experiência política. 
Boicotado pelos dirigentes do PDT em Mato Grosso, 
Norberto Schwantes acabaria se filiando ao nosso 
PMDB.

Há um fato curioso relatado no livro. Norberto nos 
conta que foi ele quem apresentou a Leonel Brizola 
aquele que seria um dos maiores fenômenos eleitorais 
nas eleições de 1982, pelo PDT do Rio de Janeiro: o 
cacique xavante Mário Juruna.

A incorporação de Mário Juruna só fez aumentar 
a hostilidade dos caciques do PDT em Cuiabá contra 
Norberto Schwantes.

Escreve ele: “Fui me desgostando... Levava a 
política a sério, queria mesmo era ajudar a mudar 
as coisas. Não tinha maiores pretensões. Mas não é 
possível militar na política sem mandato... Comecei a 
estudar o assunto...”

Filia-se ao PMDB e enfrenta a primeira eleição, 
quando sua esposa concorre à prefeitura de Canarana 
e perde por apenas 120 votos.

Por esta época, um exame clínico mostra que ele 
estava com câncer. A origem da doença estava na ex-
posição permanente ao sol forte durante sua vida de 
colonizador. Decidiu vender sua fazenda, já que não 
poderia mais trabalhar ao ar livre.

Trabalharia ainda numa tentativa fracassada de 
colonização levada adiante por uma grande empreitei-
ra. Foi um vultoso investimento, que consumiu fartos 
recursos, mas não foi adiante por erros básicos de 
planejamento. Pela primeira vez, Norberto trabalhou 
com dinheiro farto, mas o projeto Tucumã, de 400 mil 
hectares, no Pará, acabou com uma invasão de sem-
terras.

Nos últimos capítulos de “Uma Cruz em Terra-
nova”, Norberto Schwantes nos conta como, na elei-
ção de 1986, conseguiu ficar como primeiro suplente 
de deputado federal pela bancada do PMDB de Mato 
Grosso.

Para fazer sua campanha, vendeu sua fazenda. 
Visitou todo o Estado e filmou seus principais proble-
mas. Depois comprou um caminhão e nele montou uma 
espécie de cinema, no qual passava para os cidadãos 
do interior os filmes que havia feito sobre as grandes 
questões estaduais.

Em 1988, ele acaba assumindo o mandato de 
deputado federal, quando um colega elege-se prefeito. 
Participa então com interesse dos debates sobre agri-
cultura, embora já estivesse doente. Morre em 1988, 
dez dias antes de cumprir seu último sonho: assinar 
a constituinte.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores:
Perdoe-me a extensão desse pronunciamento. 

Mas a verdade é que tudo que eu disser sempre será 
pouco para descrever a grandeza da migração dos 
gaúchos para Mato Grosso.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após brilhante pronunciamento, exaltando a bravura 
do povo do Rio Grande do Sul, que se espraiou não 
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só pelo Mato Grosso mas por todo o Brasil, Senador 
Pedro Simon, quero lhe anunciar que o Piauí hoje se 
enriquece, graças à brava colônia de gaúchos. Em um 
dia só, eu recebi 300 famílias, da Sociedade Cotrirosa, 
com sede em Bom José, e que ensinou os piauienses 
a trabalhar e a plantar soja.

Convidamos para usar da palavra o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, de Roraima, que é do PTB.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Jayme Campos, do Mato Gros-
so.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Quero apenas registrar aqui, 
de forma prazerosa, a presença do nosso Prefeito elei-
to da cidade de Nova Olímpia, o Dr. Francisco, que já 
foi Prefeito e, desta feita, honra-nos com a sua amável 
presença aqui. Certamente, é um valoroso companhei-
ro e, acima de tudo, um grande profissional da saúde, 
como V. Exª. Dr. Francisco é médico de escol e tem 
prestado relevante serviço, naturalmente, ao Estado 
de Mato Grosso.

Seja bem-vindo, meu caro Prefeito, Dr. Francis-
co.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
caro Prefeito tem muita felicidade, porque ele não pre-
cisa buscar exemplo na história e em outros. O exemplo 
está aí com o Senador Jayme Campos, que é tri, quase 
como o São Paulo: três vezes Prefeito, Governador e, 
agora, representa a inteligência do Estado.

Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª poderá usar 
pelo tempo que achar conveniente. Nós confiamos na 
capacidade sintética e na inteligência de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, hoje é o Dia do Engenheiro. Coincidente-
mente, eu gostaria aqui de lembrar um grande enge-
nheiro de uma importância magna para o Estado de 
Roraima que foi o ex-Governador Ottomar Pinto. Hoje, 
coincidentemente, está completando um ano da sua 
morte. Há um ano, exatamente no Dia do Engenheiro, 
ele faleceu.

Ele era engenheiro, médico, advogado, adminis-
trador, oficial-general da Aeronáutica.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª permite que eu incorpore algumas palavras 
ao seu discurso? Barack Obama – atentai bem! – é 
formado em ciências políticas sociais, como Fernando 
Henrique, e direito, como Rui Barbosa. É formado em 

Harvard e professor. Ele diz: “Desejo que o País tenha 
mais engenheiros e menos advogados.”

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Coincidentemente, o Governador Ottomar, apesar 
dessa múltipla formação acadêmica que tinha, muito 
mais raciocinava mesmo como engenheiro sem perder 
de vista a formação humanística da medicina. Quero, 
portanto, prestar uma homenagem hoje especialmente 
à sua esposa, a ex-Senadora Marluce Pinto, às suas 
filhas, Deputada Estadual Marília Pinto, colega médica 
Marisa Pinto, arquiteta Otília Pinto e também a mais 
nova, Drª Laura Pinto, Juíza do Trabalho em Fortaleza, 
a todos os seus familiares.

Quero também prestar uma homenagem – lógi-
co – ao povo de Roraima, porque tivemos a sorte de 
ter o Governador Ottomar Pinto primeiramente como 
Governador do Território Federal de Roraima antes de 
sermos um Estado da Federação. Com essa sua visão 
justamente de engenheiro, de oficial-general da Aero-
náutica, Brigadeiro, portanto, ele tinha essa visão de 
Amazônia. Foi ele que construiu, como Presidente da 
Comara, aeroportos em toda a Amazônia. Ele conhecia 
toda a Amazônia e, talvez, até por isso, tenha sido esco-
lhido para governar o território naquela época. Quando 
chegou lá, ele não se limitou, como outros fizeram, a 
simplesmente administrar o território como uma autar-
quia do Ministério do Interior, que então era. 

Ele pensou justamente em transformar o território 
num Estado. Para isso, tinha que implantar uma infra-
estrutura capaz de transformar o território em Estado. 
E no território, então, que, na época, tinha apenas dois 
municípios, Senador Jayme Campos – um Estado que 
é maior do que o Estado de São Paulo tinha apenas 
dois municípios –, ele criou mais outros treze – assim 
mesmo temos só quinze municípios.

E isso com a visão de quê? De criar municípios 
para ter prefeitos, para ter vereadores? Não. Para levar 
o Poder Público para aqueles cidadãos que estavam 
distantes, para levar justamente assistência médica, 
educação, transporte. Em Boa Vista, que é a capital, 
ele criou vários bairros, ampliando, portanto, a melho-
ria da expansão e da funcionalidade da capital. Criou 
núcleos populacionais em todo o interior, em São João 
do Baliza, São Luiz do Anauá, Vila Moderna, Novo 
Paraíso, Caroebe, Jatapu, Entre Rios, São Raimundo, 
Equador, Petrolina do Norte, Confiança, Jundiá, entre 
muitos outros. Era justamente a visão de fazer a in-
teriorização do Estado, quer dizer, do território ainda, 
para se preparar para o Estado.

A implantação do distrito hortifrutigranjeiro de 
Montecristo, justamente para abastecer a cidade, a 
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construção de várias escolas de primeiro e segundo 
graus na capital e no interior, dentre as quais se des-
tacam a escola de formação de professores, a escola 
agrotécnica e muitas outras. A implantação do ensino 
de segundo grau no interior, que não existia àquela 
época, a construção do hospital materno-infantil em 
Boa Vista, a construção do matadouro frigorífico Mafir 
e da usina de leite, implantação do distrito industrial de 
Boa Vista, a criação da Companhia de Desenvolvimen-
to de Roraima, a Codesaima, a construção do Parque 
Anauá e a construção de diversos núcleos populacio-
nais em Boa Vista, Caracaraí e Mucajaí.

Então, Sr. Presidente, foi o homem que preparou o 
Território para ser Estado. Depois, foi Constituinte. Ele, 
a esposa, a ex-Senadora Marluce Pinto, na época De-
putada Federal (o Território só tinha quatro Deputados), 
eu e o ex-Deputado Chagas Duarte trabalhamos para 
transformar o Território em Estado; e ele, coincidente-
mente, foi eleito nosso primeiro Governador. Comple-
mentou a ação de infra-estrutura, institucionalizando o 
Estado, implantando o Tribunal de Justiça, implantan-
do o Tribunal de Contas, a Assembléia Legislativa, o 
Poder Legislativo, portanto, transformando realmente 
o Território numa Unidade da Federação. Com isso, a 
população de Roraima passou a ter, de fato, cidadania. 
Não eram mais cidadãos de terceira categoria, como 
quando era Território Federal.

Sr. Presidente, eu poderia falar muito da biogra-
fia do nosso ex-Governador Ottomar, conhecido como 
Brigadeiro Ottomar, mas quero sintetizar e finalizar 
pedindo que seja transcrito todo este material que 
eu trouxe sobre a vida do Brigadeiro Ottomar, bem 
como uma literatura (vamos dizer assim) de cordel, 
uma poesia bonita, popular, de autoria do poeta José 
Norberto de Mesquita, que tem 12 estrofes, das quais 
lerei apenas as três últimas. Peço que seja transcrita 
na íntegra porque é uma homenagem do povo mes-
mo, popular, saída do homem que pensa de maneira 
simples, mas com o coração.

Fala ele nestas três últimas estrofes:

Quando assumia o Poder
Tinha trabalho de sobra
Nessa Boa Vista se via
Em cada canto uma obra
Foi muito trabalhador
Sendo ele o Governador
Nosso povo tinha paz
Se foi para a Eternidade
Além de deixar saudades
Vai fazer falta demais

Por ele não ser à toa 
Fez sempre um governo honrado
Fez estradas largas e boas
Em cada canto do Estado
Para todo o interior
O pobre do Agricultor 
Seus produtos transportar
Para vender na cidade
O povo sente saudade 
Do governo de Ottomar

Era um homem destemido
Um governo de ação
Cuidava bem das estradas
Saúde e educação
A coisa vai ficar preta
Perdoe-me senhor Anchieta
Que assumiu o seu lugar
Faça também a sua história
Mas por Deus zele a memória 
Do meu querido Ottomar.

Então, encerro com essas palavras dos versos 
do poeta popular José Norberto de Mesquita, pedindo 
a transcrição na íntegra de todo o seu poema popular 
e dizendo, mais uma vez, aos familiares, aos amigos 
e a todo o povo de Roraima que estamos aqui hoje 
prestando esta homenagem, rememorando o trabalho 
feito que, com certeza, será prosseguido porque ele 
realmente foi um exemplo de homem que, diria até, 
Senador Jayme Campos, como médico, se imolou 
em favor do povo de Roraima porque estava doente, 
tinha consciência da doença que tinha, mas não pa-
rou um minuto. Morreu trabalhando, mesmo sabendo 
que podia até levar o governo em um ritmo mais de-
vagar. Mas, ele, não; ele não parava. Era dia e noite, 
não tinha horário. 

Eu, quantas vezes, estando ao seu lado na cam-
panha dizia “Governador, vá mais devagar. O povo pre-
cisa da sua presença, e a sua saúde não agüenta tanto 
embate”. Ele dizia: “Não, enquanto eu tiver condições, 
quero ganhar tempo”. Portanto, termino fazendo esta 
minha homenagem de um ano após a morte dolorosa 
do nosso Governador.

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

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Belo pronunciamento do Senador Mozarildo Caval-
canti, homenageando o Dia do Engenheiro, que levou 
esta homenagem ao engenheiro Ottomar Pinto, ex-
Governador do seu Estado.

A Presidência se associa à inspiração de Moza-
rildo Cavalcanti.

Vou ler, do A Audácia da Esperança, em que o 
Barack Obama diz.

(...) acredito que meu partido pode, em 
certos momentos, ser presunçoso, distante da 
realidade e dogmático. Acredito no mercado 
livre, na competição e no empreendedorismo, 
e acredito que uma boa parcela dos programas 
governamentais não funcione da forma como 
são promovidos. E desejo que o país tenha 
mais engenheiros e menos advogados.

Essa é a homenagem. Barack Obama sintetiza 
a homenagem que todos fazemos aos engenheiros. 
Quero também transferi-la a um engenheiro do Piauí: 
Alberto Silva, que é o Presidente do meu Partido, que 
foi um extraordinário Prefeito de nossa cidade, extra-
ordinário Governador do Piauí e é Deputado Federal 
pelo PMDB.

Convidamos para usar da palavra a Senadora 
Serys Slhessarenko, que ontem gentilmente cedeu 
a palavra ao Jayme Campos. Hoje S. Exª usará da 
palavra.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria, em primeiro lugar, que ficasse registrado nos 
Anais desta Casa o discurso que eu faria hoje duran-
te a sessão especial que homenageou a Rede Sarah 
Kubitschek . Não me foi possível falar, mas solicito que 
seja registrado nos Anais desta Casa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PT co-
locou o Brasil no bom caminho. Não há crise que nos 
assuste. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fa-
zer aqui um balanço deste ano de 2008, com foco no 
meu querido Estado de Mato Grosso.

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso – 
e estamos aqui os três Senadores por Mato Grosso: 
Jayme Campos, Gilberto Goellner e eu – teve, neste 
ano de 2008, muitas vitórias. Como Senadora da Re-
pública e participante ativa do esforço de organização 
e consolidação do PT, não posso deixar de comemo-
rar como auspiciosos os resultados que alcançamos 

nos quatro cantos do Estado, onde agora passamos 
a contar com companheiros petistas no comando de 
18 prefeituras, 20 vice-prefeitos e vice-prefeitas e mais 
de uma centena de vereadores. 

O crescimento de nossa representação demonstra 
o fortalecimento de nossa presença junto ao povo tra-
balhador e a certeza de que o nosso Partido está cada 
vez mais credenciado como parceiro fundamental na 
conquista de uma vida melhor para toda a população 
brasileira e especialmente a mato-grossense.

Assumi o meu mandato de Senadora em 2003 e, 
desde que aqui cheguei, tenho dedicado o melhor do 
meu tempo e de minha criatividade no sentido de cor-
responder às expectativas daqueles que me confiaram 
essa missão. Tivemos que enfrentar e vencer inimigos 
poderosos para manter nossa caminhada.

Apesar desses desafios, estou certa de que to-
dos sabem que jamais me esqueci dos meus compro-
missos, como mulher e como militante, com o povo de 
Mato Grosso. 

Durante este meu mandato pude colaborar bem 
de perto com o companheiro Lula e perceber o quanto 
a sua atuação à frente da Presidência da República 
– devidamente apoiada e sustentada por todos nós 
parlamentares da base aliada no Senado e na Câmara 
Federal – contribuiu para que todas as pessoas, pelo 
Brasil afora e também Mato Grosso, alcançassem um 
padrão de vida mais digno. 

Um dos grandes orgulhos do meu mandato foi 
ter participado do processo de implantação do Progra-
ma Luz para Todos, que veio iluminar a vida de família 
humildes que antes viviam esquecidas nos lugares 
mais inóspitos de nosso Estado, invariavelmente sem 
o mínimo de conforto. A chegada da energia elétrica 
a esses lares garantiu a essas famílias um padrão de 
dignidade pelo qual há muito se reclamava. Os inves-
timentos governamentais no Bolsa Família também 
afastaram a miséria que ameaçava a vida de muitos 
mato-grossenses.

Neste ano de 2008, a concretização dos inves-
timentos em tratamento de água e esgoto, que se 
viabilizaram através do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), veio deixar mais do que evidente 
o compromisso transformador que marca a atuação 
de todos nós políticos do Partido dos Trabalhadores e 
da nossa base aliada. 

E por que não dizer que muitas vezes a Opo-
sição neste Senado tem dado grande contribuição, 
participando de votações importantes, para a melho-
ria do Brasil, apoiando projetos do Governo quando a 
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Oposição reconhece a importância deles. Temos que 
lembrar também para ser justos.

Como legisladora, vi com muito orgulho a aprova-
ção de projetos importantes de que fui autora, relatora 
ou co-autora, com a aprovação em caráter terminati-
vo das federalizações de rodovias de Mato Grosso. 
Aí tenho de ressaltar mais uma vez a participação do 
Senador Jayme Campos na federalização de algumas 
rodovias junto conosco e a participação efetiva do en-
tão Senador Jonas Pinheiro, que nos ajudou muito – 
não foi, Senador Jayme Campos? – na federalização 
da BR-174, BR-080, BR-251, BR-359, BR-242. Agora, 
infelizmente, na falta de Jonas, temos aqui – quando 
digo “infelizmente”, Senador Goellner, não me refiro 
à presença de V. Exª, mas à ausência, à falta de Jo-
nas Pinheiro – por outro lado, com a presença do Se-
nador Gilberto Goellner, que tem participado a partir 
do momento que foi pedida a federalização de forma 
efetiva para que isso realmente se concretize. Porque 
não basta só federalizar; há muita coisa a fazer para 
que isso se efetive.

Fiquei profundamente envaidecida com o gran-
de apoio ao PLS 682/2007, de minha autoria, que dá 
à categoria dos vigilantes adicional de periculosidade 
de 30%. Trabalhei firme pela importante conquista da 
UFMT de um canal de rádio e televisão e tantas ou-
tras ações. 

Por isso, quando nos aproximamos do ano de 
2009, um tanto quanto surpreendidos pelo advento 
de uma nova crise global a ameaçar as economias 
de todas as nações, nossa certeza é a de que o povo 
brasileiro conta com um governo que, pelo desempe-
nho já demonstrado, tem tudo para definir, da forma 
mais conseqüente, todos os passos necessários para 
superarmos essa nova tormenta. Ao longo desses seis 
anos de Governo, o PT já demonstrou que é capaz de 
conduzir o Brasil e seu povo por caminhos de paz e 
prosperidade.

Em 2007, o Produto Interno Bruto (o PIB bra-
sileiro) cresceu 5.4% e, neste ano, deve crescer 5%. 
A inflação no País permanece em níveis baixos e as 
contas públicas estão em ordem. Desde 2007, o Brasil 
passou de devedor a credor no mercado internacional. 
Nossas reservas internacionais somam mais de R$200 
bilhões. Nos últimos anos, nove milhões de brasileiros 
saíram da miséria e outros 20 milhões passaram a 
integrar o mercado nacional, o que fortaleceu, ainda 
mais, a economia brasileira.

Os desafios serão enfrentados com altivez. Im-
portante é que, para enfrentá-los, sejamos capazes de 

manter a nossa unidade inquebrantável, como povo e 
como Nação.

Gostaria, Sr. Presidente, de falar apenas das 
coisas boas e dos fatos positivos do nosso Governo, 
mas infelizmente não é bem assim. Faço referência, 
Sr. Presidente, ao DNIT de Mato Grosso, órgão ex-
tremamente importante para o desenvolvimento de 
nosso País. Lá em Mato Grosso seus serviços e re-
cursos são fundamentais. Já tive oportunidade de 
elogiar o trabalho determinado desenvolvido pelo Sr. 
Diretor-Geral do DNIT, o meu amigo Antônio Pagot, 
homem trabalhador, um verdadeiro trator. Porém, Sr. 
Presidente, seu esforço vem sendo sensivelmente 
ofuscado pela atuação do Superintendente de Mato 
Grosso, que transformou a unidade do DNIT/MT em 
uma verdadeira caixa de segredos. Lá tudo é segredo. 
Não sei se o Senador Jayme Campos e o Senador 
Goellner conseguem... Não sei se é porque sou Se-
nadora do PT, mas para mim o DNIT de Mato Grosso 
é fechado. Não responde a um telefonema nosso. Não 
sei se responde ao dos outros Srs. Senadores. Faz 
mais de um ano que tento falar, por telefone, com o 
Superintendente do DNIT de Mato Grosso e sequer 
sou atendida. É uma caixa de segredos para alguns 
evidentemente. Procurei ao longo de todo o ano de 
2008 trabalhar projetos com aquele órgão, mas – vejam 
que aberração! – a Superintendência em meu Estado 
não se sente obrigada a prestar qualquer informação 
sobre seus trabalhos e metas.

E não adianta o Diretor-Geral mandar, determinar, 
bater o pé, dizer que não aceita mais. É só chegar uma 
ação que seja desta Senadora que a ordem é dura, é 
para enrolar até cansar.

Foi assim com a Prefeitura de Confresa, coman-
dada pelo PT. Coitado do Prefeito! Ficou quase dois 
meses esperando ser atendido pelo Superintendente 
do DNIT de Mato Grosso. Lá ele se sente acima mesmo 
do Ministro Alfredo Nascimento. Veja que absurdo! Fui 
informada que nem telefonema de S. Exª o Ministro ele 
atende. É só às vezes que ele atende o Ministro; não 
é sempre. Isso é muito grave, é gravíssimo, na medi-
da em que vai contra todas, absolutamente todas, as 
determinações do Presidente Lula quanto à transpa-
rência no serviço público.

Já informei essa situação ao Sr. Ministro dos 
Transportes, pessoalmente. E atentem ao que o Ministro 
me disse, desolado: “Trata-se, Senadora, da unidade do 
DNIT com o pior desempenho do Brasil” – é a de Mato 
Grosso. Isso dito pelo Ministro à minha pessoa.
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Por isso cansei e resolvi vir falar aqui, por que 
falar em outros lugares... Eu não consigo mais que 
ninguém me dê uma explicação.

E por que não trocá-lo? Por que aceitar essa si-
tuação? O que não entendo e agora não aceito mais 
é ter essa situação como uma fatalidade: tem que ser 
assim mesmo. Não tem que ser assim não.

A partir de agora, estou exigindo o afastamento 
do Superintendente do DNIT de Mato Grosso. Estou 
exigindo publicamente, seja para o Ministro Alfredo 
Nascimento, para o Dr. Luiz Antônio Pagot, seja para a 
Ministra Dilma ou de quem mais possa se sensibilizar 
com essa grave situação em Mato Grosso.

Quero abrir aquela caixa de segredos e vou abri-
la. O meu esforço vai ser nesse sentido, com certe-
za.

Sou uma Senadora e nunca surpreendi ninguém 
com minhas atitudes. Portanto, só estou fazendo este 
discurso por falta de solução de problema de que re-
clamo há mais de dois anos. Falei com o Governador 
Blairo Maggi, Presidente de honra do PR, fiz recla-
mação por escrito detalhadamente, mas não consigo 
solução. O Governador também concordou comigo, e, 
inclusive, falou com o Ministro, mas...

Agora quero saber, Sr. Presidente, onde estão 
sendo aplicados mais de R$1 bilhão em obras no meu 
Estado. Cadê a solução para a construção da BR-
158? Fui informada de que a licitação dela foi adiada 
mais uma vez e serão desperdiçados mais de R$180 
milhões do Orçamento de 2008. Onde está a solução 
para a duplicação do trecho conhecido como Serra de 
São Vicente, das obras do Crema, da BR-163? Digo 
isso só para ficar por aí.

Há um programa, Sr. Presidente, que pretende 
revitalizar mais de três mil quilômetros de rodovias 
federais no meu Estado. Esse programa é conhecido 
como PIR – Programa Integrado de Revitalização. Lá 
em Mato Grosso, esse programa transformou-se em 
um segredo horroroso. É informação sobre combinação 
com cunhado para fazer projeto, escolha antecipada 
de empreiteiras e um monte de coisas estranhas que 
acho até que não são verdadeiras, aliás, espero, Sena-
dor Jayme Campos, que não sejam verdadeiras. Mas, 
pela total falta de transparência desse órgão, pairam 
sobre ele dúvidas e mais dúvidas.

Li parte, Sr. Presidente, de um Relatório do TCU 
sobre obras na cidade de Juína, dizendo que até tu-
bulação vegetal foi usada em uma estrada de terra. 
Segundo o Relatório, uma casca de árvore dessas 

grossas, oca, foi usada nessa obra, que – pasmem! – 
teria consumido mais de R$11 milhões.

Se verídicas, essas constatações merecem ur-
gentes investigações dos órgãos competentes.

Finalizo, Sr. Presidente, agradecendo o tempo a 
mim concedido.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – V. Exª me 
concede um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Concedo o aparte ao Senador Goellner.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Sena-
dora Serys, não obstante todo o interesse que temos 
em comum para vermos iniciadas, realizadas, obras 
tão importantes para o Estado, como a senhora citou, 
na 364, na Serra de São Vicente, na 163 e, agora, a 
federalização próxima de inúmeras estradas estadu-
ais, realmente, V. Exª traz hoje um assunto que diz 
respeito à viabilização do Estado, a essa caixa-preta 
de atuação do Dnit no Estado de Mato Grosso. A per-
gunta que se faz é: a que interesses realmente serve 
o superintendente? Se o Ministro e o Diretor do Dnit 
não conseguem administrar aquela superintendên-
cia, a pergunta é: a que interesses serve e a quem 
responde esse superintendente? Então eu manifesto 
a V. Exª toda a nossa adesão à sua preocupação. De-
vemos realmente observar e avaliar todos os traba-
lhos e todas as aplicações dos recursos e promover 
uma auditoria, que eu diria necessária, para analisar 
a atuação do Dnit e do Ministério dos Transportes no 
Estado de Mato Grosso.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador.

Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senadora 

Serys, quero aqui, nesta oportunidade, testemunhar 
o trabalho hercúleo que V. Exª tem feito na defesa 
dos interesses do meu Estado de Mato Grosso, de 
todos nós, mato-grossenses. Lamentavelmente, quan-
do V. Exª vem a esta tribuna fazer o esclarecimento 
do que está acontecendo no Dnit, diz que o Diretor-
Superintendente daquele órgão não dá sequer ne-
nhuma resposta aos nossos expedientes, mesmo às 
vezes orientado pelo Diretor-Geral, pelo Ministro dos 
Transportes. Parece que não tem compromisso com 
o Governo Federal, através do seu Ministério, parece 
que não tem compromisso com os Senadores, nós, 
que temos naturalmente a obrigação de defender os 
interesses do nosso povo. Entretanto, imagine V. Exª, 
que é do PT, fundadora do PT, que posso conside-
rar, do Mato Grosso, que foi a primeira mulher mato-
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grossense eleita ao cargo de Senador da República, 
sempre defendendo a trincheira, este Partido lá; V. 
Exª, que chegou onde chegou pelo sustento, pelas 
suas qualidades, vem, desta feita, desta tribuna, que 
é a tribuna certamente do povo brasileiro, dizer que 
precisamos abrir essa caixa-preta. Imagino que todos 
temos que ter a visão, sobretudo, de que os órgãos 
públicos deste País têm que ser transparentes, mas, 
na verdade, o Dnit, Senadora Serys, não tem corres-
pondido à expectativa. V. Exª diz que há quase R$1 
bilhão alocado para os investimentos nas rodovias 
federais e que até agora quase nada foi aplicado. 
Imagino, por muitas vezes, falta de competência. O 
órgão passou a ser instrumento particular de alguns 
políticos que têm aquilo como se fosse deles. Não 
têm compromisso com a sociedade mato-grossense. 
Não têm compromisso com as boas políticas públi-
cas. Por isso, tenho a certeza absoluta de que V. Exª, 
quando faz esse pronunciamento, vai ser ouvida pelo 
Ministro do Transporte, pelo Presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem se esforçado o 
máximo possível, haja vista que dos R$700 bilhões 
– um bilhão, imagino – de recursos alocados para 
Mato Grosso, nada foi aplicado. Perdemos este ano 
R$180 milhões, que teriam de ser aplicados na BR-
158, e, lamentavelmente, não foram aplicados, acho, 
nem R$2 bilhões. Então, eu acho que é a hora de o 
Ministro Alfredo Nascimento tomar providências no 
sentido de algo fazer para mudar, realmente, a forma 
de atuar do atual Superintendente do Dnit de Mato 
Grosso. Portanto, V. Exª tem a minha solidariedade; 
tem, com certeza, também a do Senador Gilberto, e 
a da classe política séria que tem compromisso com 
o nosso Estado, e, sobretudo, com a nossa gente. As-
sim, quero cumprimentar V. Exª pela sua coragem de 
vir aqui, de público, denunciar, naturalmente, aquela 
caixa-preta que tem no Dnit, lá no Estado de Mato 
Grosso. Parabéns, Senadora Serys!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador. Eu gostaria...

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Serys...

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Nosso Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Queri-
da Senadora, minha companheira de PT, V. Exª faz 
duas abordagens. Uma nessa questão administrati-
va e política da negligência, da falta de respeito do 
Superintendente do Dnit de Mato Grosso. V. Ex, que 
foi eleita, é uma autoridade; V. Exª tem legitimida-

de para apresentar sugestões, fazer pleitos; V. Exª 
compõe um Poder, representa o Estado Brasileiro, 
representa legitimamente o Estado de Mato Grosso. 
E quero prestar a minha solidariedade a V. Exª. Que-
ro, no momento em que V. Exª pede a substituição, 
dizer que não tenho dúvida de que V. Exª tem razão, 
porque conheço o padrão de seriedade do mandato 
de V. Exª, conheço o esforço, a abnegação de V. Exª 
em defender os interesses da sociedade, do povo de 
Mato Grosso. Na primeira parte do seu pronunciamen-
to, V. Exª nos orgulha como mulher, como mãe, como 
Senadora da República, por fazer parte do projeto que 
tem Lula Presidente da República. V. Exª compõe essa 
força. Não tenho qualquer dúvida sobre os acertos, 
os avanços que o nosso Governo vem imprimindo 
em nosso País. V. Exª faz parte desse projeto, com a 
crítica, com a reflexão, com as proposituras. V. Exª é 
uma estrela desse processo e engrandece o nosso 
Partido, o nosso PT.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador. Nós somos as estrelas.

Finalizo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
dizendo – e isto tem que ficar bem claro, porque senão 
amanhã vai estar todo mundo lá dizendo que a Sena-
dora quer indicar o Superintendente do Dnit de Mato 
Grosso: não quero, não vou indicar se me pedirem, e 
não é comigo essa conversa.

Eu quero aqui deixar muito claro que eu não que-
ro e não estou reivindicando a nomeação de algum 
Superintendente do Dnit de Mato Grosso. Penso que 
seja um problema do Partido da República, que tem o 
comando político do Ministério dos Transportes. Então, 
eles é que devem indicar. Tudo bem, não há problema 
nenhum. O nosso Ministro Alfredo Nascimento é uma 
pessoa extremamente respeitada, competente. O Dr. 
Luiz Antonio Pagot – já disse aqui –, competência não 
lhe falta, é um trator para trabalhar. Então, não quero 
discutir esta questão, se tem de ser deste partido ou 
daquele. Tudo bem. Eles que decidam, que definam, 
entendeu? Só que eu exijo ser respeitada, e os demais 
Parlamentares de Mato Grosso, quase todos, que não 
são respeitados pelo Dnit de Mato Grosso, com rarís-
simas exceções.

Eu fui eleita pelo mesmo Partido do Presidente 
da República, nunca pensei em entrar em outro parti-
do. Desde o meu primeiro mandato – porque tive três 
mandatos de Deputada –, sempre no Partido dos Tra-
balhadores. E não abro mão do Partido do meu Pre-
sidente Lula.
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O meu limite chegou e eu não aceito mais. Mas 
fiquem tranqüilos. Sou uma pessoa que crê em solu-
ções positivas. E o nosso Governo tem mostrado isso. 
Por isso mesmo, sigo firme na determinação de trans-
formar nossas instituições em instrumentos poderosos 
que mudarão a vida das pessoas, dando-lhes conforto 
e dignidade.

Já disse Walter Franco: “Tudo é uma questão de 
manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração 
tranqüilo”. E é só isto que eu quero: a minha mente 
quieta. Quieta porque, realmente, é aquilo em que, nós 
do Governo Lula, fundamentalmente acreditamos: a 
espinha ereta e o coração tranqüilo.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– As denúncias da Líder do Partido dos Trabalhado-
res sobre o DNIT de Mato Grosso, que é indicação do 
Governador do Estado, são extremamente graves. Eu 
é que sei, porque já enfrentei a bravura dessa mulher 
no dia em que nós tivemos um conflito, quando eu li 
um livro do Hitler. Eu quase caí. Então, esse homem 
do Dnit lá está em má situação, porque a professora 
é de luta. 

Vamos botar ali, a bandeira tem “Ordem e Pro-
gresso”. 

Então, chamarei alternativamente um inscrito, 
um Líder e um para comunicação inadiável. Agora é 
um inscrito. Lá volta para o Mato Grosso. Esse Mato 
Grosso está muito forte. 

O Pedro Simon foi uma homenagem a Mato Gros-
so. 

Senador Jayme Campos, eu botei dez ali, mas é 
a nota que eu dou para V. Exª. Não é o tempo, não.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Prorrogo a sessão por mais uma hora, de acordo com o 
Regimento, para que todos possam usar da palavra.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero 
registrar, de forma prazerosa, a presença do ilustre ad-
vogado do Mato Grosso, companheiro amigo, um dos 
maiores juristas daquele Estado, Dr. João Celestino, 
que veio hoje visitar o nosso Senado Federal. 

Sr. Presidente, uma Nação democrática se confi-
gura não pelo potencial logístico ou econômico da sua 
estrutura física, mas sim pelas garantias jurídicas que 
confere à sociedade civil.

A essência política de um País reside na pleni-
tude da liberdade individual e coletiva de seus cida-
dãos. Nesse sentido, a Comissão de Constituição e 
Justiça...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Jayme Campos, desculpe interrompê-lo. Aqui 
é o nosso Senador que foi reeleito prefeito de Belém 
e deixou aqui o companheiro Flexa Ribeiro. Agora, as 
saudades dele são enormes, mas ele está servindo lá 
à nossa Nazaré, em Belém.

V. Exª continue a representar bem.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Seja 

bem-vindo, Prefeito. Prefeito do PTB. Exatamente te-
nho a honra de conhecê-lo pessoalmente em meu 
ministério.

Mas, Sr. Presidente, retornando ao meu pronun-
ciamento, a essência política de um País reside na 
plenitude da liberdade individual e coletiva de seus 
cidadãos. Nesse sentido, a Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado Federal prestou um grande 
serviço ao primado ético nacional ao aprovar ontem 
o magnífico relatório do Senador Eduardo Azeredo, 
salvaguardando o direito de 57 municípios brasileiros 
que corriam o risco de serem riscados do mapa geo-
político do nosso território.

Em seu parecer, o nobre Senador mineiro confir-
mou o dispositivo da PEC 12A/04, que autoriza a cria-
ção, a fusão, a incorporação e o desmembramento dos 
57 municípios, emancipados a partir de 1996, e que 
ficaram em desacordo com o texto da Emenda Cons-
titucional nº 15, que remeteu ao Congresso Nacional a 
prerrogativa da criação de municípios, subtraindo das 
Assembléias Legislativas tal competência.

Surgiu, então, um vácuo jurídico quando alguns 
municípios em fase de emancipação viram o seu sta-
tus de unidades autônomas ameaçado e os direitos 
de seus munícipes correm o risco de virar pó, diante 
de uma legislação confusa e desprovida de anteparos 
políticos que pudessem acolher os interesses de várias 
localidades espalhadas pelo País.

O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, 
que impôs uma urgente tomada de posição do Con-
gresso Nacional, estipulando prazo para a solução da 
demanda, senão retornariam os 57 municípios à con-
dição de distrito das cidades das quais haviam sido 
emancipados.

Ora, convenhamos, a emenda sairia pior que o 
soneto, porque o direito sempre se conduz de forma 
retilínea e progressiva; nunca de maneira sinuosa 
e pendular. As garantias adquiridas pelos cidadãos 
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(moradores ou nativos) dos municípios emancipados 
jamais poderiam retroagir. Eles não poderiam ter suas 
certidões de nascimento ou suas carteiras de identi-
dade cassadas. Seria um ato de violência, uma arbi-
trariedade e um contra-senso.

Ninguém, nem qualquer poder, calcado num ato 
disciplinar, tem a prerrogativa de cassar sentimentos 
ou emoções. Extinguir 57 municípios, 15 deles em meu 
Estado de Mato Grosso, seria o mesmo que açoitar o 
sentimento patriótico de cada um de seus moradores, 
seria o mesmo que desonrar suas crenças cívicas; e 
seria o mesmo que condenar ao exílio toda uma ge-
ração.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
parabenizo o Senador Eduardo Azeredo pelo seu belo 
relatório, ao mesmo tempo em que peço celeridade para 
a aprovação deste projeto de emenda constitucional, 
pois ele corrige uma grave distorção administrativa 
que poderia levar ao caos e à desordem municípios 
importantes para o desenvolvimento econômico e so-
cial do País. Digo isso tanto dos emancipados quanto 
das unidades-tronco, que seriam duramente afetadas 
em sua estrutura política e gerencial.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apro-
veitando esse tema, gostaria de lamentar um episódio 
ocorrido hoje pela manhã no Município de Campo Ver-
de, um dos mais promissores do interior brasileiro, que 
assistiu a um protesto de toda a coletividade contra a 
crescente onda de violência na região.

Somente nos últimos dias, duas lojas de redes 
nacionais de eletrodomésticos, o Magazine Luiza e a 
City Lar, sofreram assaltos, com medo e constrangimen-
to para clientes e funcionários. Hoje pela manhã, das 
10 às 11 horas, todos os estabelecimentos comerciais 
da cidade cerraram suas portas em protesto contra a 
falta de investimentos do governo estadual na área de 
segurança pública no interior mato-grossense.

Segundo relatos de líderes da comunidade, Cam-
po Verde, um dos Municípios com maior produção de 
grãos do País, com cerca de 23 mil habitantes, dispõe 
de apenas 18 policiais militares para a segurança da 
população.

De qualquer forma, Sr. Presidente, fica aqui um 
alerta para as autoridades legislativas brasileiras: um 
Município, para se viabilizar plenamente, precisa de 
investimentos e de uma malha estrutural de serviços 
públicos que garanta aos seus moradores desenvol-
vimento socioeconômico, legitimidade política e paz, 
porque o Município, Senador Paulo Duque, é a base 
de nossa organização institucional, é a raiz de nossa 

essência cultural e a mais profunda de nossas identida-
des humanas. Emancipar um município significa regar 
nossa diversidade democrática, mas devemos fazê-lo 
com responsabilidade e respeito à lei e aos princípios 
morais da autodeterminação da comunidade.

Portanto, Sr. Presidente, concluo a minha fala, 
dizendo da importância que representa, naturalmen-
te, esse projeto, sobretudo na certeza de que, com 
isso, estaremos dando a segurança jurídica a algumas 
milhares de pessoas que moravam e moram nesses 
municípios e estavam intranqüilas, para que, a partir 
de agora, possam ter, com certeza, uma segurança 
e dizer que a certidão que tiraram naquele município 
recém-emancipado realmente lhes dá a garantia ab-
soluta de serem brasileiro.

Por outro lado, venho a esta tribuna fazer um 
apelo ao Governador Blairo Maggi, para que tome as 
devidas providências em relação à segurança pública 
no Estado.

O Estado vai de mal a pior na área de segurança 
pública, que nada mais é do que um direito individual 
e constitucional de cada cidadão brasileiro. Não po-
demos chegar aqui todos os dias e dizer que o nosso 
Estado é o maior produtor de soja e de algodão, tem 
o maior rebanho bovino e, lamentavelmente, não tem 
segurança pública. Não é só Campo Verde. Na baixa-
da cuiabana, que representa a região metropolitana da 
nossa capital Cuiabá, lamentavelmente, a segurança 
pública é precária. Todos os dias, quando se abrem 
os jornais, infelizmente, vemos homicídios, assaltos, 
roubos. Tudo isso, com certeza, tem gerado uma in-
tranqüilidade na nossa população.

Portanto, desta tribuna, como Senador mato-
grossense que teve quase um milhão de votos, tenho 
obrigação de cobrar, por parte do Poder Executivo 
daquele Estado, que tome as providências para que 
Mato Grosso não seja também campeão por falta de 
segurança pública para o nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nossos cumprimentos pelo pronunciamento. V. Exª 
revela-se um grande Senador municipalista. Ninguém 
mais do que V. Exª pode entender e defender o Mu-
nicípio: três vezes Prefeito – não um Prefeito comum, 
um Prefeito excepcional –, Governador do Estado. Por 
último, adverte o Governador do seu Estado sobre a 
violência. Norberto Bobbio, Senador Paulo Duque, en-
sina que o mínimo que se tem de exigir de um gover-
no é a segurança, a vida, a liberdade e a propriedade. 
Essa segurança também – ontem, comemorava-se a 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem – está 
na Carta.

Convidamos para usar da palavra o Senador Lí-
der das Oposições do Brasil, que representa o Estado 
do Amazonas e o PSDB, Arthur Virgílio.

Arthur Virgílio está disposto a participar das pri-
márias do PSDB. Eu acho que aí está certo, porque a 
candidatura nasce com o apoio do povo, cresce com o 
apoio do povo, diferentemente do que acontece hoje, 
só as executivas, às vezes limitadas, apresentarem o 
candidato ao povo na hora de votar. 

Arthur Virgílio pode ser o Barack Obama loiro 
do Brasil. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – A 
esta altura, grisalho, Sr. Presidente.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebo 
uma carta da jornalista Adriana Vandoni, que escrevia 
no jornal A Gazeta, de Cuiabá, do qual, aliás, sou ar-
ticulista dominical, e hoje mantém um blog. Seu blog 
é www.prosaepolitica.com.br.

Ela faz denúncias muito graves. Ela diz, textual-
mente, que está encaminhando o histórico do processo 
criminal que o Diretor-Geral do DNIT, Dr. Luiz Antonio 
Pagot, está movendo contra ela. Processo nº 156/2008, 
Décima Vara Criminal da Capital, Juíza Flávia Catarina 
Oliveira de Amorim Reis.

Diz aqui que agradece o apoio e que confia que 
eu não me omitiria na hora de defender a democracia 
e o direito à liberdade de expressão – ela está corre-
ta, eu não faria mesmo isso – e diz que recebeu um 
apoio decisivo, no Estado, do advogado criminalista 
Dr. Eduardo Mahon, que já defendeu outros jornalistas 
e articulistas das intempestivas tentativas de cercea-
mento da liberdade cometidas pelo grupo político do 
Governador Blairo Maggi e do Dr. Luiz Pagot.

Aqui vem o histórico:

O site de notícias Mídia News publicou, 
no dia 9/12, uma matéria sobre o processo 
que Pagot move contra mim. Foi através dele 
que tomei conhecimento do processo e sou-
be que existe uma audiência marcada para 
o dia 17 de dezembro. Nesta primeira fase, 
para me explicar perante a juíza sobre algo 
que publiquei em meu blog (www.prosaepo-
litica.com.br).

Aí continua a jornalista Adriana Vandoni:

Esta não é a primeira vez que Pagot ten-
ta me intimidar. Quando ainda escrevia para 

o jornal A Gazeta, ele costumava ligar para o 
diretor do jornal, Dorileo Leal, pedindo para 
cortar minha coluna, o que acabou aconte-
cendo, mas por minha vontade.

Ela ressalva que não houve nenhum rebaixamento 
de posição por parte do jornalista Dorileo Leal, mas, 
sim, ela resolveu, por vontade própria, sair.

Continua Adriana:

Recebia recados de enviados dele, mas 
jamais levei adiante. E não retendo me curvar 
ao autoritarismo de Pagot.

A censura à liberdade de expressão é 
um acinte à democracia, mas, infelizmente, 
ainda é prática usada por remanescentes de 
um período em que a idéia se impunha, pes-
soas que ainda sofrem de surtos autoritários 
como método de convencimento, de coação, 
de intimidação. Esses fascistas reprimidos de-
vem ser extirpados da nossa sociedade pelo 
bem da democracia.

Poucos sabem, mas o meu blog, tal qual 
o Google na China, tem acesso bloqueado nas 
repartições públicas estaduais de Mato Gros-
so. Mas nem isso impede que os funcionários 
fiquem sabendo das mazelas e mutretas di-
vulgadas nele. Quando Blairo Maggi assumiu 
o Governo de Mato Grosso, em 2003, ele se 
gabava dizendo que havia tirado a turma do 
tênis e que iria banir o PSDB da vida pública, 
em referência ao já falecido Governador Dante 
de Oliveira. Anunciava que estava entrando a 
sua “turma da botina”. E como legado de sua 
passagem pelo Governo ele está querendo 
deixar a turma do coturno. Triste marca para 
um homem que se propôs ser o “novo”.

A manutenção da democracia requer 
uma luta constante e não podemos permitir 
que, tal Hugo Chávez na Venezuela, alguns 
indivíduos a usem para implantar seus méto-
dos fascistas.

Talvez as estradas brasileiras estivessem 
em melhores condições se Luiz Antonio Pagot, 
Diretor-Geral do órgão responsável pela manu-
tenção delas, o DNIT, cumprisse sua função, 
em vez de se ocupar em cercear a liberdade 
de expressão.

Este cidadão tem muito mais a explicar 
a mim e à população brasileira que eu a ele. 
Quero saber, por exemplo, se ele ainda recebe 
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algum adicional do grupo Amaggi, como de-
clarou receber no começo do Governo Blairo, 
em 2003. Quero saber quando ele devolverá 
aos cofres públicos os R$430 mil que o Minis-
tério Público lhe cobrou pelos anos em que foi 
funcionário fantasma do Senado. E por último, 
quero explicações sobre a extemporânea cam-
panha ao governo que vem fazendo aberta-
mente no Estado ferindo a Lei Eleitoral.

Meu advogado, Dr. Eduardo Mahon, di-
vulgou a seguinte nota à imprensa:

Adriana Vandoni, representada por seu 
advogado Eduardo Mahon, diante da notícia de 
que estaria sendo processada pelo Diretor-Ge-
ral do DNIT, Luiz Antonio Pagot, vem a público 
afirmar que não recebeu qualquer intimação 
a respeito do caso e desconhece os termos 
da inicial. Em revista aos termos da matéria 
publicada, suposta motivação do pedido de 
explicações, queremos reforçar as convicções 
estampadas e ratificar integralmente a liberda-
de de imprensa e de convicção ideológica de 
cada qual. O gestor público, seja quem for, está 
predisposto a receber críticas e conviver com 
elas e não é através de expedientes que reve-
lam constrangimentos ao direito assegurado 
constitucionalmente de livre manifestação que 
serão capazes de conter a legítima oposição 
à gestão pública. Aliás, não é a primeira vez 
que jornalistas são alvo do grupo ligado ao Sr. 
Governador do Estado. Felizmente, o Supremo 
Tribunal Federal suspendeu a vigência da he-
dionda Lei de Imprensa, forjada pelo autorita-
rismo militar brasileiro, libertando os cidadãos 
de quaisquer tipos de pressão. Portanto, caso 
se confirme a notícia do processo intentado 
contra Adriana Vandoni, será mais uma opor-
tunidade de demonstrar à sociedade mato-
grossense e brasileira a face da democracia, 
de um lado, e da ausência dela, de outro; de 
como o poder quer castrar o que a imprensa 
livre conquistou pagando um alto preço pelo 
fim da censura, seja ela explícita, seja velada, 
por meio de constrangimentos.

Assina o Sr. Eduardo Mahon, advogado da jor-
nalista Adriana Vandoni.

Registro, ainda, para os Anais, Sr. Presidente, 
uma nota bem curta, mas muito clara, do jornalista 
Cláudio Humberto. Aliás, reforço o pedido que alguém 
fez de se colocar essa coluna, que é muito importante 

na imprensa brasileira, do jornalista Cláudio Humberto, 
na mídia que é distribuída aos Senadores e Deputa-
dos. Não vejo por que isso não está acontecendo. Se 
é por falta de opinião, aqui está a minha, como Líder 
do PSDB, falando em nome dos treze Senadores do 
meu Partido. Eu gostaria muito de receber na mídia 
pelo menos excertos, como acontece com outras co-
lunas, do que escreve diariamente o jornalista Cláudio 
Humberto.

Então, diz Cláudio Humberto:

Censura? A jornalista Adriana Vandoni 
está sendo processada pelo diretor-geral do 
DNIT, Luiz Pagot, por matéria publicada em seu 
site. Adriana, que não recebeu notificação da 
Justiça, diz que descobriu do processo atra-
vés da imprensa. Teria até audiência para “se 
explicar” a uma juíza.

Muito bem, entendo, Sr. Presidente, que o homem 
público está sujeito a críticas. Se a crítica resvala para 
a difamação, primeiro explica, antes de qualquer atitu-
de parecida com processo – e nada de usar a Lei de 
Imprensa, porque a Lei de Imprensa não existe mais –, 
ele explica primeiro aquilo de que é acusado. Acusação 
“a”, resposta “a”; acusação “b”, resposta “b”; acusação 
“d”, resposta “d”, com clareza. Não explicar e tentar, 
pela via direta ou indireta, cercear a liberdade de um 
profissional de imprensa é atentar contra a democracia, 
e esta minha tribuna não cala diante disso.

Aqui nós temos o Mídia News, com 30 mil visitas 
em 10 anos, em Programa por Dentro do Parlamento: 
“Pagot vai à Justiça contra denúncia de ligação com 
esquema de corrupção. Diretor-Geral do DNIT move 
ação contra articulista”.

E aqui temos mais. Temos uma notícia de que, à 
época, quando o Senador Antero de Barros aqui de-
nunciou – ele era Senador àquela altura e, lamentavel-
mente, hoje não é; o Senado perdeu um dos homens 
públicos mais dignos com que esta Casa pode ter con-
tado em toda a sua história –, quando aqui denunciou 
que era ilegítimo o recebimento de vencimentos no 
Senado por parte do Sr. Pagot, que teria vinculação 
com uma empresa privada.

Temos: “MPF/DF pede ressarcimento por ocu-
pação de cargo em comissão no Senado”. Isso é ma-
téria recente. “Luiz Antônio Pagot, atual diretor-geral 
do DNIT, acumulou indevidamente durante sete anos, 
cargo no Senado e em empresa do Grupo Maggi, en-
tre 1995 e 2002”.

E passo a ler um pequeno trecho:
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O Ministério Público no Distrito Federal 
(MPF/DF) ajuizou ontem, 3 de dezembro, ação 
civil pública contra Luiz Antônio Pagot, atual di-
retor-geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes (DNIT), e Blairo Maggi, 
Governador do Estado do Mato Grosso. A ação 
pede o ressarcimento da remuneração recebida 
por Pagot entre 1995 e 2002, quando acumulou 
indevidamente o cargo público de secretário par-
lamentar no gabinete do então Senador Jonas 
Pinheiro e a função de diretor-superintendente 
em empresa de propriedade de Maggi, suplente 
de Pinheiro à época. No total, Pagot recebeu do 
Senado cerca de 430 mil reais em sete anos. O 
MPF quer a devolução desse valor corrigido e o 
pagamento de indenização pelos danos morais 
causados ao órgão legislativo.

De acordo com o MPF, a acumulação in-
devida de cargos contraria a lei e os princípios 
constitucionais da administração pública. Além 
disso, seria materialmente impossível conciliar as 
atribuições de secretário parlamentar e diretor da 
empresa Hermasa Navegação da Amazônia, que 
tem sede e atividade na Região Norte do pais, 
a mais de dois mil quilômetros de Brasília. ‘Tudo 
está a indicar que Luiz Antônio Pagot recebeu a 
remuneração do cargo de secretário parlamen-
tar sem exercer as funções públicas correspon-
dentes’, sustenta na ação judicial o procurador 
da República Marco Aurélio Adão. Segundo ele, 
Jonas Pinheiro e Blairo Maggi são igualmente 
responsáveis pelas ilegalidades.

E o Senador Jonas Pinheiro, infelizmente – tenho 
por ele muito respeito – não está aqui para se defen-
der; faleceu há algum tempo, sob a consternação do 
Senado. Mas essa é a opinião do Dr. Marco Aurélio 
Adão, e eu não estou aqui para omitir a opinião de 
quem quer que seja.

O primeiro [diz Marco Aurélio Adão] por 
ter nomeado e mantido Pagot na função pú-
blica, sabendo que ele era o principal execu-
tivo da empresa de seu suplente e que não 
exercia, de fato, as atividades de secretário 
parlamentar. O segundo, por ser beneficiado 
do ato que garantiu a um executivo de sua 
empresa receber rendimentos extras, no Se-
nado, de forma ilegal. A ciência e participação 
de Maggi na irregularidade também é com-
provada pelo fato de ele ter assumido o cargo 

de Senador durante quatro meses, em 1999, 
período em que seu secretário parlamentar 
era também o diretor– superintendente de 
sua empresa.

Muito bem, Sr. Presidente. Ou seja, na época pa-
recia um absurdo, parecia uma posição radical e sec-
tária do Senador Antero de Barros, parecia clubismo, 
parecia algo contra um adversário político local. Mas 
o Ministério Público Federal do Distrito Federal che-
ga e diz: “Há cabimento no que denunciou o Senador 
Antero de Barros”.

E eu pergunto: como é que se desmente isso? 
É calando a voz da jornalista? É cerceando o direito 
inalienável, constitucional, democrático de livre expres-
são por quem exerça essa função tão nobre de criti-
car, eventualmente até de elogiar, mas de criticar, de 
apontar equívocos, de exercer um mandato não eletivo, 
mas um mandato que é absolutamente nobre que é o 
mandato que a tribuna da imprensa garante?

Então, não se explica a denúncia, e a denúncia 
vem corroborada aqui pelo Ministério Público do Dis-
trito Federal e se parte, primeiro, anteriormente, lá 
atrás, para desqualificar Antero de Barros; e, agora, 
se parte para cercear o direito de opinar da jornalista 
Adriana Vandoni.

Eu, portanto, considero de meu dever fazer o que 
fiz: trazer ao conhecimento da Nação, dos jornalistas 
deste País, do povo de Mato Grosso e do povo deste 
País, ao conhecimento da Casa que nós não aceitamos 
nada que arranhe a liberdade no Brasil. Não aceito! Parta 
de onde partir. Parta do mais humilde cidadão até o mais 
bem conceituado popularmente Presidente da República. 
Não aceito arranhão à democracia. E ponto final!

A democracia é um bem que nós conquistamos 
com muita luta, e explicações devem ser dadas por quem 
é acusado pela via da imprensa. Há acusações que são 
facilmente respondíveis. É dizer: estou sendo acusado 
disso, e aqui está a resposta. Agora, a via direta ou indi-
reta de cerceamento, de intimidação, essa não compõe 
a figura do democrata. E se há alguém que não é de-
mocrata, e a democracia está em plena vigência – e vai 
continuar em vigência sempre –, temos que denunciar 
quem tenta romper o seu laço com a democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Arthur Virgílio está atento à sua função de 
defesa das liberdades democráticas.

O Brigadeiro Eduardo Gomes deixou escrito: “O 
preço da liberdade democrática é a eterna vigilância”. 
V. Exª é esse vigilante da democracia.

Lembraria ao Estado de Mato Grosso, ao Diretor 
do Dnit, ao Partido dos Trabalhadores, ao Presidente 
Luiz Inácio, que Theodore Roosevelt, quando governou 
os Estados Unidos, tio de Franklin Delano Roosevelt, 
disse que preferiria, se tivesse de fazer uma opção 
entre os Estados Unidos terem governo e não terem 
uma imprensa livre ou terem uma imprensa livre e não 
terem governo, que a opção dele era de que tivesse 
uma imprensa livre.

Pois, não, V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Re-

almente. Sr. Presidente, volto à tribuna de maneira in-
formal, mas se V. Exª me permite. 

Quando não há imprensa livre aí é que não há 
governo mesmo, aí prevalecem a corrupção, a vaidade, 
a bajulação, o erro de pessoa, enfim, a decisão unilate-
ral. Quanto mais livre a imprensa maior a possibilidade 
de se fazer um bom governo; quanto menor a taxa de 
liberdade da imprensa, mais impossível fica de se re-
alizar um bom governo. Pena que mentes autoritárias 
prefiram o contrário, mas não é o meu caso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Rui Barbosa, o nosso patrono, disse que a imprensa 
é a vista da nação.

Convidamos para usar da palavra o Senador ins-
crito, Paulo Duque.

Em seguida, o Rio Grande do Sul, o País e os 
aposentados têm esperança da palavra de Paulo Paim 
e os avanços na conquista de resgatarmos os salários 
dos aposentados, que foram submetidos a calotes.

O Senador Paulo Duque representa o Rio de Ja-
neiro e é do PMDB. É uma figura que traduz a força da 
experiência e da história da democracia deste País.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, indago de V. Exª: quanto tempo disporia hoje, 
neste final de tarde, daquele tempo que V. Exª costuma 
conceder? Aquele tempo...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pode falar.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Sr. Presi-
dente Senador Mão Santa, acho que hoje, nesta fase, 
nestes dias, nestes meses, nestes próximos anos, 
Presidente, não quero ser um adivinho, mas chegou 
a vez do Rio de Janeiro.

Queria que V. Exª, até na sua privilegiada inteli-
gência, guardasse o que estou dizendo: hoje, chegou 
a vez do Rio de Janeiro.

Falou-se muito hoje em Mato Grosso, nos proble-
mas daquele grande Estado da Federação. Conheci, 
nos bons tempos, um grande político desse Estado, 
o Deputado Generoso Ponce Filho, que foi Governa-
dor, que foi Deputado Federal e que foi Presidente 
do Instituto Nacional do Mate, lá no Rio de Janeiro, 
há muitos anos. Então, tenho uma certa identificação 
com esse Estado.

Imagino o sofrimento, a expectativa e, sobretu-
do, a preocupação quando houve a cisão ou a sepa-
ração de uma parte desse território, criando o Mato 
Grosso do Sul.

No Rio, houve o contrário, meu caro Presidente. 
Houve a fusão de dois Estados.

V. Exª, que representa formalmente o Estado do 
Piauí, imagine o Piauí fazendo uma fusão com o Es-
tado mais próximo, que seria o Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Maranhão e Ceará.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Imagine, 
se há Maranhão, se há Mato Grosso, que poderia ser 
com outro qualquer. Imagine uma fusão entre o Piauí 
e o Maranhão. Tudo isso sem uma preparação, sem 
um acerto lógico. O Estado do Rio de Janeiro, a cida-
de do Rio de Janeiro, com a transferência da capital 
para Brasília, continuou sendo, sem dúvida, a Cidade 
Maravilhosa. Mas aqui, Brasília, ficou sendo também 
uma cidade maravilhosa, pelo que eu tenho visto, pelo 
que eu tenho conhecido. Eu, sem dúvida alguma, se 
tivesse que classificar uma “cidade maravilhosa dois”, 
eu citaria Brasília, porque “maravilhosa um” é o Rio 
de Janeiro.

Mas, se eu digo que está na vez do Rio de Janei-
ro, é porque chegou a vez de o Rio de Janeiro ter um 
Presidente da República eleito; não é escolhido pelas 
armas, pela revolução, pela força armada, pela sorte, 
não. Dentro do atual regime, chegou a vez do Rio.

Veja, V. Exª, proclamada a República, em 1889, 
começou uma nova fase, primeiro com Deodoro, não 
como chefe do Governo provisório, mas como Presi-
dente eleito indiretamente, e o seu vice, Floriano. Mas 
o Governo dele, mesmo com Rui Barbosa, mesmo 
com Demétrio Ribeiro, mesmo com Benjamin Cons-
tant, durou apenas oito meses, dez meses, para ser 
mais preciso. No regime democrático, porque ele não 
agüentava ter um Congresso, ter de governar com um 
Congresso, com uma Câmara de Deputados, com um 
Senado. E aí ele renunciou. Foi a primeira renúncia. 
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Sabemos que depois houve mais duas renúncias. Os 
documentos estão aqui. A primeira renúncia foi de 
Deodoro, que se recusou a passar o cargo para seu 
candidato natural, seu sucessor natural, que também 
era como ele, um antigo guerreiro da pugna contra o 
Paraguai, Floriano Peixoto. Floriano assumiu, e as pres-
sões sobre ele também se fizeram. Mas Floriano era o 
“Marechal de Ferro”, não cedia às pressões dos seus 
companheiros militares. Governou, cumpriu seu man-
dato e passou por acaso o governo ao seu sucessor? 
Não. Recusou-se simplesmente a passar o governo a 
seu sucessor. Da mesma maneira que Deodoro não 
passou o governo para Floriano, Floriano também não 
passou o governo ao Presidente eleito. E aí, houve a 
primeira eleição direta. Não adianta nós criticarmos a 
legislação eleitoral da época: o voto não era secreto, 
as atas eleitorais eram desvirtuadas, as sessões não 
funcionavam. E assim foi toda a Primeira República.

Ele não passou o governo, não transferiu o gover-
no ao seu sucessor, Prudente de Morais, São Paulo. 
Aí começou São Paulo. Só dava São Paulo, meu caro 
Presidente. São Paulo com Prudente de Morais; São 
Paulo com Campos Salles, que conseguiu restaurar 
as finanças do País; São Paulo com Rodrigues Alves, 
que foi um grande pacificador. São Paulo, São Paulo, 
São Paulo! Uma breve interrupção com Minas Gerais, 
com Affonso Penna, que morreu cedo; teve de passar 
o governo, que foi transferido ao seu sucessor, Nilo 
Peçanha, que ficou alguns meses só. Houve a suces-
são e veio, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul – 
na realidade, as Forças Armadas –, com Hermes da 
Fonseca.

Eu acho que estou cansando um pouco S. Exª 
o Presidente.

Se estou, V. Exª há de me perdoar, mas a minha 
admiração por V. Exª é de tal ordem que eu não o in-
terrompo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nós estamos aprendendo. Agora, penso que houve 
um lapso. Hermes da Fonseca V. Exª olvidou.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não; Her-
mes da Fonseca foi o primeiro gaúcho a assumir. Mas, 
na realidade, ele não representava bem o sucessor, 
não tinha uma corrente política. Ele foi pelas Forças 
Armadas – estou convencido disso. Ele era o Ministro 
da Guerra de Affonso Penna; não era o candidato de 
Affonso Penna...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não foi depois do Floriano. Foi aí que surgiu Rui Bar-
bosa, e quiseram impor o Hermes da Fonseca. Então, 
Rui Barbosa percebeu que queriam apenas militares na 

República. Aí ele disse: “Estou fora!” Quiseram dar-lhe 
o Ministério da Fazenda, e ele respondeu: “Não troco 
a trouxa das minhas convicções pelo Ministério”. Se-
guiu-se, então, Prudente de Morais e, depois, aí sim, 
Hermes da Fonseca.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Mas ele 
foi candidato contra o Marechal Hermes e perdeu a 
eleição. Ele perdeu três eleições. Três! Ele sempre 
quis ser Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mas ele ganhou no Piauí, em Teresina, para V. Exª 
ver a bravura e a inteligência do povo dali.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Está bem, 
pode ter vencido lá. Mas perdeu no Brasil.

Eu cultuo esse vulto que ali está, aquela estátua, 
tanto quanto V. Exª. Mas ele perdeu as eleições. Ele ser-
via para tudo: para ser Ministro, para ser representante 
do Brasil em Haia, para ser o maior sábio brasileiro, o 
maior gênio... Tudo! Homem mais inteligente do País, 
mas não servia para ser Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Paulo Duque, se hoje as eleições estão aí como estão 
com o Bolsa Família, imagine naquela época.

Foi por isso, justamente, que Getúlio Vagas, ven-
do que o Governo e a máquina tomaram a eleição, de 
Washington Luís para Júlio Prestes, denunciou a Velha 
República e tomou o poder. Getúlio, seu amigo!

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Nosso 
amigo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foi contra a corrupção eleitoral, que ainda hoje per-
siste. 

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Getúlio, 
nosso amigo, nosso amigo. Sei que V. Exª é fã do Pre-
sidente Getúlio Vargas. 

Mas eu afirmo que, agora, é a vez do Rio de Ja-
neiro. Chegou a vez do Rio de Janeiro. Vai ser uma 
ordem natural das coisas. A Guanabara, a cidade do 
Rio de Janeiro nunca teve um Presidente da República 
eleito. Não é nascer no Rio de Janeiro, eu digo fazer 
política no Rio de Janeiro. Não há condição de não ser 
o Rio. Tem que ser a vez do Rio. Estou, historicamente, 
tentando demonstrar isso a V. Exª, veja bem.

Depois, começou aquela política que V. Exª co-
nhece tão bem quanto eu, chamada – eu não gosto 
deste nome – “café com leite”: Minas, São Paulo, Minas, 
São Paulo. Veio Wenceslau Braz; Itajubá, que fez um 
governo tranqüilo, enfrentou a Primeira Guerra Mun-
dial; depois, veio Delfim Moreira, de Minas, mas mor-
reu muito cedo. O que aconteceu, então? Era preciso 
dar um substituto a ele. Não repetiram com Minas Ge-

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51333 

rais, mas repetiram com a Paraíba. E elegeram – veja 
como era diferente a eleição – uma pessoa que estava 
representando o País lá na Europa: Epitácio Pessoa, 
paraibano, que venceu a eleição sem estar no Brasil. 
E contra ele quem é que se apresentou? 

Rui Barbosa, que perdeu. 
Então, por isso que eu estou dizendo: vai ser a 

vez agora do Rio de Janeiro. Agora é a vez do Rio de 
Janeiro. Não tem jeito. Não tem jeito.

Muito bem. Depois do paraibano Epitácio Pessoa, 
o grande Presidente, que não hesitou em chamar para 
ser Ministro da Guerra um civil, não hesitou em cha-
mar para ser Ministro da Marinha um civil. Na Guerra, 
Pandiá Calógenas; na Marinha, Raul Soares. 

Veja bem V. Exª que tipo de personalidade não 
era Epitácio Pessoa. Quando ocorreu o 5 de julho de 
22, os 18 do Forte, em que entrou aquele gaúcho. 
Vou dizer isso só em homenagem ao Paulo Paim, só 
em homenagem a ele. Quando eles, militares, cami-
nhavam sozinhos ao encontro da morte, um civil per-
guntou: “Aonde é que vocês vão? O que vocês estão 
fazendo?” “Nós vamos depor o Governo”. E o civil, 
elegante, alto, esguio, chapéu: “Ah, mas me dá uma 
arma aí! Eu também vou com vocês. Olhem o gaúcho! 
Olhem o Otávio Corrêa!” Ruas e ruas em homenagem 
a ele. Um gaúcho fez isso. Mas Epitácio debelou a 
conspiração. Depois do Epitácio Pessoa, Arthur Ber-
nardes, grande patriota, fez um governo duro, mas foi 
um grande patriota mineiro. Depois Washington Luís, 
que ganhou a eleição com o seu candidato, ganhou 
mas não levou. Impressionante isso. Ganhou mas não 
levou, Julio Prestes. É uma longa história essa. Mas eu 
repito; chegou a vez do Rio de Janeiro. Se V. Exª me 
disser, mas chegou a vez do Amazonas também que 
nunca fez um Presidente. Eu digo; chegou também a 
vez do Amazonas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Do Piauí também.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Chegou a 
vez do Piauí, mas chegou a vez daqueles Estados que 
nunca tiveram condições de eleger um Presidente da 
República. E eu incluo o Piauí nesta bandeira, como 
eu acho que o Amazonas está nesta bandeira e o Pará 
também pode entrar nesta bandeira. Mas com muita 
segurança a posição da Cidade do Rio de Janeiro.

De maneira, Sr. Presidente, como eu sei que há 
ainda vários oradores inscritos, em homenagem a V. 
Exª também que está presidindo há mais de seis horas 
esta sessão, e em homenagem ao Piauí, eu vou encer-
rar essas breves considerações, breves, mas prometo 
a V. Exª que vou continuar e na minha continuação eu 

vou recomeçar com Epitácio Pessoa, e talvez V. Exª, 
ao final me dê razão.

Concluo dizendo que agora é a vez do Rio de 
Janeiro. É a nossa vez.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Após brilhante pronunciamento do Senador Paulo 
Duque...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Mão Santa, permita-me V. Exª pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
...que fez uma retrospectiva de toda a República, com 
os Presidentes eleitos, demonstrando que a Guana-
bara, o Estado do Rio de Janeiro, ainda não deu um 
Presidente da República.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur 
Virgílio. Depois, para uma comunicação inadiável do 
Senador Paulo Paim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sento à Mesa, para encaminhamento ao Ministério da 
Defesa, requerimento de informações, para que esse 
Ministério da Defesa indique nominalmente os países 
para os quais o Brasil, nos últimos cinco anos, teria ven-
dido armamentos e artefatos bélicos, como aviões mi-
litares e viaturas de combate e outros, obviamente.

Faço isso dentro do que me faculta o Regimento 
e entendo que o presente requerimento se justifica, 
diante de matérias jornalísticas que indicam que o 
País teria efetuado venda de armas para o Paquistão, 
no momento mais agudo da relação tumultuada entre 
Paquistão e Índia. Na edição de 3 de novembro deste 
ano, o jornal Folha de S.Paulo informa que o Brasil, 
pela empresa paulista Mectron, efetuou, com aval do 
Governo, a exportação para o Paquistão de cem mís-
seis produzidos em São Paulo. A matéria, em anexo, 
integra este requerimento e é assinada pelos jornalistas 
Eliane Catanhede, Iuri Dantas e Igor Gielow.

Ao Senado, como órgão fiscalizador, é importan-
te conhecer pormenores a respeito do assunto. Daí a 
razão de ser desse requerimento de informações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O requerimento de V. Exª, Senador Arthur Virgílio, será 
atendido de acordo com a forma do Regimento.

A Presidência convoca sessão deliberativa extra-
ordinária do Senado Federal a realizar-se dia 16 de 
dezembro, terça-feira, às 10 horas. 

A Presidência comunica ao Plenário que a sessão 
especial destinada a comemorar os quarenta anos da 
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Eletrosul Centrais Elétricas S.A, ocorrerá às nove horas 
do dia 16 de dezembro próximo, terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Em votação o Requerimento nº 1.637, de 2008, lido 
anteriormente.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

Presidência informa ao Plenário que, em referência às 
Mensagens 277 a 280, de 2008, lidas anteriormente, 
as de nº 277 a 279, de 2008, vão à Comissão de Ser-
viços de Infra-Estrutura; e a de nº 280, de 2008, vai à 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, nesta manhã, fiz o que eu chamo a minha 
despedida da Presidência da Comissão de Direitos 
Humanos e de Legislação Participativa.

Como eu fiz esse pronunciamento às nove horas 
da manhã e, durante esses dois anos, eu abri, religio-
samente, às nove horas da manhã, os trabalhos da 
Comissão, comprometi-me com algumas pessoas a 
repetir, aqui da tribuna do Senado, o pronunciamento 
que fiz na abertura dos trabalhos – repito –, na última 
sessão que coordenei como Presidente.

Sr. Presidente, eu gostaria, então, de ratificar, 
aqui da tribuna do Senado da República, as palavras 
com as quais eu me despedi dessa importante mis-
são que me foi confiada por dois anos. Missão essa 
que cumpri com muita alegria, com muito amor e com 
muita solidariedade a todos.

Minhas palavras foram:
Para começar, eu quero dizer que foram dois 

anos para mim mágicos, de muitas ações, de muitas 
emoções, de muita luta e de uma satisfação interior 
sem tamanho.

Quantas pessoas circularam por aquela Comis-
são? Quantos amigos e amigas eu tive a oportunidade 
de conhecer? Não há como descrever tudo, tudo o que 
aprendi lá naquela Comissão.

Por aquele local, passaram corações vitimados 
pela violência. Passaram negros, brancos, buscando 
seus direitos. Passaram pessoas com deficiência, atrás 
da igualdade de oportunidades.

Passaram idosos, aposentados ou não. Lá dis-
cutimos o fim do fator, a recuperação dos benefícios 

dos aposentados, como discutimos também o reajuste 
acompanhando a política de salário mínimo.

Lutando por sua dignidade, passaram lá repre-
sentantes de milhões de trabalhadores. Passaram 
índios, buscando o respeito à sua cultura e a posse 
de suas terras. Passaram homens e mulheres, defen-
dendo a liberdade religiosa, lutando pelo fim da vio-
lência contra crianças, adolescentes, mulheres e os 
de maior idade.

Passaram grupos, lutando pelo respeito à livre 
orientação sexual. Passaram jovens, lutando e de-
monstrando o quanto é importante combater as dro-
gas – todas, lícitas e ilícitas. Passaram estudantes. 
Lembro aqui os estudantes da UnB que tiveram suas 
casas queimadas; e nós os aplaudimos de pé lá e 
neste plenário. Pedimos a eles desculpas em nome 
do povo brasileiro. Passaram crianças, trazendo os 
seus sonhos.

Passaram pessoas determinadas a defender, até 
com a vida, o meio ambiente. Passaram vidas e mais 
vidas, ansiosas pelo bem comum. Passaram os sem-
teto, passaram os sem-terra, passaram os sem-nada. 
Passaram líderes de empregados e de empregado-
res. Passaram Ministros, intelectuais e profissionais 
liberais.

Passaram pais e filhos, defendendo o direito a ter 
acesso aos remédios de uso contínuo e permanente, 
um direito do cidadão, um dever do Estado.

E nós, Senador Mão Santa, tivemos o privilégio 
de estar ao lado de todos eles. Deus nos concedeu 
essa dádiva.

Nós crescemos juntos, nós enfrentamos todos 
os debates na linha fundamental da defesa dos direi-
tos humanos. Nós olhamos nos olhos uns dos outros 
e nos reconhecemos como semelhantes. E isso não 
tem preço!

Nessa tarefa, eu pude contar com a equipe de 
funcionários da Comissão de Direitos Humanos, que, 
junto com a equipe do meu Gabinete, foi incansável em 
defesa dessa causa. Muito, muito obrigado a todos.

Eu pude contar, Senador Mão Santa, com a Con-
sultoria do Senado, que foi fiel escudeira, parceira em 
todo o nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer a to-
dos, a todas, por terem se entregado a essa missão 
de forma tão firme e dedicada.

Eu tenho dito que 2008, especialmente, foi um 
ano cheio de luz. 

Em 2008, lembramos os 120 anos da Abolição, 
embora não conclusa.

Em 2008, homenageamos os 20 anos da Assem-
bléia Nacional Constituinte.
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Em 2008, lembramos, com tristeza, mas home-
nageamos os 20 anos da morte do herói do meio am-
biente, o inesquecível Chico Mendes.

Em 2008, tivemos Barack Obama, um negro, 48 
anos, eleito Presidente da maior potência do mundo, 
os Estados Unidos da América. 

Mas, em 2008, Sr. Presidente, não foram só lu-
zes e alegria. O ano de 2008 termina com a tristeza 
causada pela chuva, pelas enchentes ocorridas em 
nosso querido Estado-irmão, Santa Catarina, a quem 
deixo registrada toda a minha solidariedade.

Em 2008, comemoramos os 60 anos da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos.

As primeiras palavras da Declaração foram: “To-
das as pessoas nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos. São dotadas de razão e consciência e de-
vem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade”.

Foi com esse espírito que nós realizamos nosso 
trabalhos lá na CDH.

E esse trabalho só foi possível porque eu tive o 
apoio de todos os Senadores e Senadoras da Comis-
são. E V. Exª, Senador Mão Santa, foi um desses. 

Para não fazer aqui nenhuma injustiça, não vou 
citar o nome daqueles que estiveram mais ou menos 
presentes. Tivemos alguns, sim, que estiveram em 
todos os momentos, em todas as horas e deram lá o 
melhor de si.

Outros não puderam estar sempre presentes, pela 
dinâmica da Casa, mas faço questão aqui de também 
a eles render minhas homenagens. 

Foi com esse desejo de trabalhar com mudanças 
que nós avançamos pouco a pouco, sempre buscando 
melhorias. E o simples debate de determinadas ques-
tões, a busca por novos direitos provam que o caminho 
escolhido foi o correto.

Bem, meus amigos, foi em 2008 também que 
lançamos a Campanha Preconceito, Discriminação 
Zero.

Um dos momentos mais bonitos da minha vida 
teve início com o lançamento da campanha “Precon-
ceito, discriminação zero – o alvorecer de uma nova 
consciência”. Essa Campanha inclusive foi lançada 
ontem à noite, num grande ato, na Legião da Boa Von-
tade, que se tornou parceira nessa boa causa. E hoje 
tivemos a satisfação de lançá-la, pela manhã, aqui na 
CDH. Foi um momento bonito, com a presença do can-
tor, para mim um dos maiores cantores do continente, 
Dante Ramon Ledesma. 

Sr. Presidente, por incrível que pareça, a inspi-
ração da Campanha Preconceito, Discriminação Zero 

tem muito a ver com o Rio Grande. Eu já falei aqui 
disso, mas vou repetir: tem muito a ver com a roda de 
chimarrão.

Como falei ontem na Legião da Boa Vontade 
(LBV), com a roda de chimarrão, aprendemos a parti-
lhar e quebramos preconceitos – dizia eu e repito aqui: 
afinal, na mesma cuia que bebe o patrão, bebe o peão; 
na mesma cuia que bebe o adulto, bebe a criança, a 
pessoa com deficiência. Os brancos, os negros, os 
orientais, os índios, na mesma roda, saboreiam daquela 
água quente, saboreiam do mesmo mate.

Quando a roda circula e olho para o céu, obser-
vo, Senador Mão Santa, o brilho das estrelas e fico 
a pensar como isso é bom. Olho para o firmamento 
e vejo a harmonia dos pontos brilhantes com a noite 
escura, como se estivessem numa grande sinfonia. 
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, as minhas mãos 
tocam aquela cuia, que sei que vai circular de mão 
em mão, atendendo a todos pela bomba, de boca 
em boca.

Ora, o que precisamos unicamente, tal qual o 
chimarrão, é, num esforço grande de todos nós, habi-
tantes do planeta Terra, modificar nossa forma de pen-
sar, agir e ver as coisas. Afinal, somos iguais perante 
os nossos iguais.

Digo sempre que o canto dos pássaros que em-
bala as crianças lá no nosso querido Nordeste é o 
mesmo que nos contagia aqui no Centro-Oeste e é o 
mesmo que encanta o povo do Sul e do Norte.

Ninguém, ninguém, ninguém é dono do sol, nin-
guém é dono da lua, das estrelas, dos rios, dos mares, 
dos oceanos ou do vento. Cabe a nós lutar, com nossas 
vozes libertas, para que aqueles que são discrimina-
dos, que sofrem preconceitos de todas as espécies e 
formas tenham também o direito a ter direitos.

O que precisamos, Sr. Presidente, ver é que o 
País é um só e que todas essas diferenças são aquilo 
que o torna tão especial. Não governamos para uma 
minoria mas, sim, para todos os brasileiros. Já disse 
várias vezes e tenho por convicção, por tudo aquilo que 
aprendi na vida, que Pátria somos todos. Senador Mão 
Santa, V. Exª leu meu livro e o título do livro é Pátria, 
pátria somos todos.

E é porque pátria somos todos que eu me des-
peço dessa jornada de dois anos dizendo aos meus 
parceiros na Comissão de Direitos Humanos: Eu amei, 
amei sim, cada dia que me foi dado de presente ao 
presidir esta Comissão cuja essência é a vida, vida 
por inteiro, vida com dignidade, vida com justiça so-
cial, vida com respeito às diferenças, vida com amor 
ao próximo.
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Nossa alma se entregou inteira, nossas crian-
ças ficaram mais fortalecidas, nosso viver tornou-
se ainda mais ciente daquilo que o nosso coração 
sentia quando éramos ainda menino de calça curta, 
com olhar inocente, olhar inocente das crianças. Hoje 
adultos, tenho certeza, continuamos sendo eternos 
aprendizes.

Muitas vezes não contivemos nossas lágrimas 
e choramos a dor dos pobres, dos abandonados, dos 
discriminados e sentimos como se fosse a nossa pró-
pria dor.

Secamos as lágrimas e fomos ao encontro de 
todos dispostos a abrir nossos corações e doar-nos 
da forma mais intensa.

Fizemos isso porque é assim que nos sentimos 
mais gente, é assim que entendemos o viver. Fizemos 
isso porque acreditamos que Deus não tem preferên-
cias. Ele mandou o sol para iluminar a todos, mandou 
a chuva para dar de beber a todos, criou a terra para 
o convívio de todos, gerou os frutos para que todos 
possam neles se saciar.

Não há direitos humanos num coração que 
não sonhe com a igualdade, com a liberdade e com 
a fraternidade. Afinal, como diz o filósofo espanhol 
Fernando Savatér: “A sociedade dos direitos hu-
manos deve ser a instituição na qual ninguém seja 
abandonado”.

Para viver os direitos humanos, precisamos ex-
pandir nossa alma, soltar nossas amarras e correr, 
correr ao encontro dos outros oferecendo a eles o que 
temos de melhor.

Para construir uma realidade de direitos huma-
nos, precisamos de olhos e ouvidos atentos aos nossos 
semelhantes. Precisamos de um coração desarmado. 
Precisamos de mãos que se estendem abertas na pro-
cura de outras mãos que anseiam pelas nossas.

Creio eu que vivemos uma vida em dois anos, 
que serão inesquecíveis. Vivemos a diversidade do 
povo e a própria construção da diversidade que o povo 
sabe fazer com respeito. É um misto de engenharia e 
de inocência.

Vivemos o possível na perseguição daquilo que, 
para muitos, seria considerado impossível. Mas, alguém 
já disse: “Corra atrás dos seus sonhos. Se alguém 
disser que eles são impossíveis, não ouça essa par-
te. Corra atrás dos seus sonhos porque eles poderão 
de se realizar”.

Meus amigos, deixo, hoje, a Presidência da 
Comissão de Direitos Humanos do Senado da Repú-
blica, porque venceu meu ciclo de dois anos. Deixo 
a Comissão com o coração apertado, com saudade 

antecipada, com o desejo de não partir. Mas, meu 
velho pai, já falecido, me dizia: “Entenda, Renato – 
meu nome é Paulo Renato Paim –, há um tempo para 
tudo e há o momento da partida”. Com 11 anos, eu 
saí de Caxias e fui trabalhar em Porto Alegre, na fei-
ra livre. Fiz curso e teste no Senai e voltei para casa. 
Parti jovem, mas não me arrependo. Sei que a união 
construída, ali naquela Comissão, entre nós, jamais 
será apagada de nossos corações, de nossas mentes 
e de nossas almas.

Meu muito obrigado a todos os que me ajudaram 
nessa caminhada. Meus melhores votos de que a luz 
que se expande desta Casa de Direitos Humanos aco-
lha muito mais os filhos da nossa querida Pátria.

Para finalizar, deixo a todos um convite que te-
nho feito ao longo da minha vida pelos lugares onde 
passo. Vamos acolher a vida com a suavidade de que 
somos capazes. Vamos fazê-lo mais vezes, mais ve-
zes, mil vezes por dia, tantas vezes quantas forem 
necessárias.

Sr. Presidente, hoje pela manhã – e aqui encerro 
– propus à Comissão de Direitos Humanos do Sena-
do que se faça um movimento internacional junto a 
todos os países signatários da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos para que o dia 10 de dezem-
bro seja transformado em um feriado internacional. 
Dessa forma, a humanidade, em um único dia, pode-
rá unir-se em um única energia, em uma única nota, 
em uma grande reflexão, em torno de políticas em 
defesa da vida e da paz, ou seja, em defesa dos di-
reitos humanos. Vida eterna à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Ontem, essa jovem senhora 
completou 60 anos.

Muito obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª aju-
dou-me muito naquela Comissão e aqui no plenário, 
com todos os temas que lá tratamos, e porque é tam-
bém comissão de assuntos legislativos, transformado 
em projeto, esta Casa discutiu, deliberou, votou e en-
caminhou para a Câmara dos Deputados.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª falou com a satisfação do cumprimento da 
missão.

Olha, quis Deus eu estar aqui lendo o livro do 
Barack Obama “A Audácia da Esperança”, reflexões 
sobre a reconquista do sonho americano. E quero lhe 
dizer que a semelhança entre V. Exª e Barack Obama 
não é a cor. V. Exª tem o espírito público dele. V. Exª 
tem amor ao próximo, espírito cristão. E V. Exª tem uma 
dedicação integral à causa.

DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51337 

Fui suplente da Comissão de Direitos Humanos. 
E olhei lá os que o antecederam. Quero lhe dizer que 
nenhum o excedeu em dedicação, em vibração, em 
entusiasmo e em serviços.

E quis Deus ontem, quando o mundo comemo-
rava 60 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, hoje V. Exª escreve outra quarta, que, sem 
dúvida nenhuma, vai ficar marcada naquela Comis-
são, para que também, daqui a 60 anos, ela seja um 
símbolo e uma contribuição para um mundo melhor 
que queremos.

Sem dúvida nenhuma, atesto aqui: para V. Exª, 
Canoas está pequena. Em Canoas foi onde V. Exª 
nasceu?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nasci em 
Caxias. A vida estudantil foi em Caxias, e, a sindical, 
em Canoas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação de V. Exª, 
o tamanho de V. Exª hoje é o do Brasil. 

Tenho recebido muitos e-mails. Quase todos 
mandam agradecimentos e sugerem que eu siga V. 
Exª e o apóie em suas caminhadas, nas suas jorna-
das e tal. 

Eu entendo, Paulo Paim, que é muito comum 
fazermos homenagem ao sol que vai nascer, a quem 
vai ser Presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos, mas queremos homenagear V. Exª. Foi muita 
dedicação e foram muitas conquistas. Algumas ve-
zes, eu disse que este Senado da República, de 
183 anos, era um dos melhores Senados da histó-
ria deste País. E hoje podemos falar aqui e dizer: “o 
Senado e o povo do Brasil”. Nós interpretamos essa 
grandeza. O povo está consciente de que aqui é o 
pilar mais forte a sustentar a democracia, que foi 
construída pelo povo.

Hoje, o povo tem consciência de que os que 
estão aqui nasceram como V. Exª, do voto do povo, 
da democracia. E nós, como em 183 anos esta Casa 
não decepcionou o País, vamos continuar servindo a 
este País.

A melhor coisa é a satisfação do cumprimento da 
missão. V. Exª é dono dessa satisfação. Eu quero dizer, 
como o Padre Antonio Vieira, que um bem nunca vem 
só, é acompanhado de outro bem. O exemplo arrasta. 
E V. Exª vai arrastar aquela Comissão de Direitos Hu-
manos, cada vez mais, para servir, levar justiça, paz 
e felicidade para o povo do Brasil.

A V. Exª os nossos cumprimentos e os nossos 
parabéns.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sem 
querer dialogar com a Presidência, porque não seria 
adequado daqui da tribuna, permita-me apenas contar 
uma historinha. Para mim, como dizia Gandhi, mais 
vale um gesto do que mil discursos.

E qual é a historinha?
Eu me dirigia ao plenário, para vir à tribuna, aqui 

por trás, nos corredores do Senado, e encontrei um jo-
vem médico de Goiás. O jovem médico não estava de 
gravata. Ele veio, me cumprimentou e disse: “Senador 
Paim, eu vim de Goiás; e sabe qual é o meu sonho?” 
Eu disse: Não. Diga, meu jovem. Ele me respondeu: 
“Eu queria pegar na mão do Senador Mão Santa.”

Ele estava sem gravata. V. Exª estava presidindo. 
V. Exª não comentou isso pela sua humildade.

Falei com a assessoria da Mesa, falei com a Se-
gurança. Todos se movimentaram. Conseguiram para 
o jovem médico um casaco e uma gravata. Eu o trouxe 
até V. Exª. Ele pegou na sua mão. Conseguiram um 
fotógrafo. Tirou a foto. Vi no rosto daquele jovem um 
sorriso tão bonito, agradecendo por esse pequeno ges-
to que fizemos para que ele o cumprimentasse. Achei 
interessante. Esse pequeno gesto é uma demonstração 
de que o Senado, que já teve 1%, hoje está acima de 
6% em conceito junto à população.

Meus cumprimentos, Senador Mão Santa.
Permita-me mais uma frase de V. Exª. Eu estava 

em Santos, naquele grande evento. Falei para V. Exª 
e quero dizer também da tribuna que eles pediram 
muito para mim que, no próximo ato em São Paulo, V. 
Exª esteja presente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Barack Obama também faz uma análise sobre a 
simpatia do Senado.

Paulo Paim e Marco Maciel, a inveja e a mágoa 
corrompem os corações.

Ele disse que isso também existe lá, no Capi-
tólio, mas que os Senadores, individualmente, são 
muito queridos. Eu já tinha advertido sobre isso. É um 
jogo de interesses. A inveja e a mágoa corrompem 
os corações. Ele dizia e eu já tinha observado e dito 
isso. Que isso não era verdade; que este Senado aqui 
nasceu do povo. Nós somos filhos do voto, da demo-
cracia, do povo.

E dei os exemplos. Foi um exemplo triste, mas nós 
sepultamos alguns Senadores. Eu vi o Mato Grosso 
chorar Jonas Pinheiro; eu vi o Brasil e a Bahia chora-
rem Antonio Carlos Magalhães; eu vi o Mato Grosso 
do Sul, sua cidade, Três Lagoas, chorar Ramez Tebet; 
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eu vi o Amazonas e o Brasil chorarem Jefferson Péres. 
Então, é essa a realidade.

V. Exª, Paulo Paim, traduz a grandeza desta Casa. 
Sei que V. Exª, sem dúvida nenhuma, hoje, simboliza 
mais amor, mais solidariedade. 

Há um princípio da medicina que se chama ho-
meostase. É a manutenção da média. A sua presença 
faz também todos nós nos esforçarmos, até em sua 
homenagem, à homeostase de virtudes de V. Exª.

Quis Deus, que escreve certo por linhas tortas, 
neste praticamente encerrar de fim de ano, que aden-
trasse Marco Maciel, símbolo da virtude, da pureza, da 
decência e da grandeza deste Senado da República, 
que é o pilar maior da democracia do Brasil. 

Senador Marco Maciel, estou na Presidência, 
mas eu, todo o País e o Senado nos curvamos para 
atendê-lo. V. Exª quer usar da tribuna? (Pausa.)

Pois vai usá-la. Só há um sentido de eu estar 
nesta hora presidindo a sessão: garantir vozes que 
fortaleçam a democracia e, como diz Barack Obama, 
é uma audácia a esperança. Para isso é preciso ter 
sonhos. Os sonhos de Paulo Paim e de Marco Maciel, 
de um mundo de mais amor.

V. Exª pode usar a palavra pelo tempo que achar 
conveniente, Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Mão Santa, Srs Senadores, quero aqui, 
de modo especial, salientar a presença do Senador 
Paulo Paim, da representação do Rio Grande do Sul, 
senhoras e senhores. 

Desejo, Sr. Presidente, registrar evento de gran-
de significação ocorrido no dia 28 de novembro pas-
sado. Refiro-me à posse do acadêmico Luiz Paulo 
Horta na Academia Brasileira de Letras. Ele passou 
a ocupar a cadeira que tem como patrono José de 
Alencar, advogado, jornalista político, orador, roman-
cista, teatrólogo, nascido em Mecejana, no Ceará, 
cujo primeiro ocupante foi Joaquim Maria Machado 
de Assis.

É uma cadeira que, portanto, se caracteriza por 
figuras eminentes da vida cultural do País. Como dis-
se, o primeiro ocupante foi Joaquim Maria Machado 
de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, 
poeta, teatrólogo, nascido no Rio de Janeiro e, após 
sua morte, seguiu-lhe na cadeira Lafayette Rodrigues 
Pereira, Ministro do Supremo Tribunal Federal, jurista, 
político, nascido em Queluz, Minas Gerais, e falecido 
no Rio de Janeiro, em 1917. Além de político e jurista, 
era também um filósofo que contribuiu para o enrique-
cimento cultural do País. 

Com a morte desse ilustre jurista, a cadeira pas-
sou a ser ocupada por Alfredo Pujol, advogado e polí-
tico, nascido, no Rio de Janeiro, mas falecido, em São 
Paulo, sendo, portanto, o terceiro ocupante da cadeira. 
Com a morte de Alfredo Pujol, o quarto a ocupar a ca-
deira 23.foi Octavio Mangabeira. 

Falar em Octavio Mangabeira é falar não somen-
te no engenheiro civil, no jornalista, no professor, no 
político, no diplomata, no orador e no ensaísta, mas 
também em alguém que foi extremamente coerente 
em toda a sua vida e teve uma notável atuação políti-
ca em momentos difíceis do País, quando as nossas 
instituições ainda eram frágeis e muito dependiam, 
conseqüentemente, de homens públicos competen-
tes e talentosos como Octavio Mangabeira, de família 
ilustre baiana. 

O quinto ocupante dessa cadeira foi Jorge Ama-
do. Aliás, a cadeira 23 foi, por muitos anos, ocupada 
pelos baianos Octavio Mangabeira e Jorge Amado, 
sucedidos por Zélia Gatai, esposa de Jorge Amado, 
É fato inédito na vida da Academia a mulher ocupar 
a cadeira deixada pelo marido. Ambos, intelectuais e 
competentes, honraram – e muito – a vida cultural do 
nosso País.

O sétimo ocupante – é dele que vou tratar – é 
o jornalista e grande especialista em música popular 
e erudita Luiz Paulo Horta, cuja posse, como disse, 
ocorreu a 28 de novembro passado, um homem de 
expressiva formação religiosa. Houve quem dissesse 
que, além das qualidades de escritor e de jornalista, 
ele é um teólogo no sentido pleno do termo.

Sr. Presidente, uma das características na Acade-
mia Brasileira de Letras é que o empossado faça uma 
análise daqueles que o precederam na cadeira. Luiz 
Paulo Horta demonstrou, no seu discurso de posse, 
grande conhecimento de Machado de Assis, segura-
mente o maior escritor brasileiro, que, sempre atento 
a tudo o que era humano, produziu em todas as áreas 
e em todos os gêneros literários.

Machado era o que poderíamos chamar de po-
lígrafo. Foi com talento romancista, poeta, jornalista, 
novelista, foi folhetinista, crítico teatral, trabalhou em 
dramaturgia também. Não é por outra razão que o 
nome de Machado de Assis se confunde com o nome 
da Academia Brasileira de Letras.

Machado, disse com propriedade a Luiz Paulo 
Horta, pertence a uma família caracterizada por ser 
um ente reflexivo. Pode ser posto na linha dos gran-
des pensadores, como Cervantes, ou George Eliott, 
acrescentando: 
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“Eu quase diria que ele é o nosso sábio 
nacional, assim como foi Montaigne para os 
franceses, Göethe para os alemães, Emerson 
para os norte-americanos. 

Mas também se pode buscar compensa-
ção em antigas sabedorias disse mais adiante 
Luiz Paulo Horta. Machado foi um leitor assíduo 
do Eclesiastes, que ocupa na Biblia um lugar 
chamada a literatura sapiensal. Pode parecer 
um livro muito escuro mais eu recordo os pri-
meiros versículos tão famosos:

‘Vaidade, vaidade – diz Eclesiastes – 
tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de 
todo o trabalho com que se afadiga debaixo 
do sol?’ [...]

O que essa sabedoria ensina não é o 
desgosto, é o desprendimento. Nisto se pode-
ria aproximar o Eclesiastes da filosofia budista 
tantas vezes confundida, erroneamente, com 
a visão negativa da vida.

Todos os sábios do mundo souberam 
que o desprendimento é o que dá verda-
deiro sabor à vida, afrouxando as garras do 
desejo .[...]

Escrever é um ato de amor. Um verda-
deiro cético não nos legaria a obra que é hoje 
o cânone fundamental da literatura brasileira 
E se há o Machado melancólico do Dom Cas-
murro e do Quincas Borba, há o Machado dos 
contos, o Machado inesgotável das crônicas, 
e o Machado final de Memorial de Ayres, que 
leio como se fosse uma música”. 

Sr. Presidente, no discurso, Luiz Paulo Horta re-
velou seu grande talento. Foi recebido na Academia 
pelo acadêmico Tarcísio Padilha, filho de Raimundo 
Padilha, ex-Governador do Rio de Janeiro, que, como 
Luiz Paulo Horta, um escritor, teólogo, pensador e, 
sobretudo, um filósofo. O acadêmico Tarcísio Padilha 
lembrou o talento musical de Luiz Paulo Horta: 

“Vossa obra musical é consistente e se 
desdobra em muitos livros, sem falar em crô-
nicas que os afixionados acompanham com 
desusado interesse, dada a extraordinária 
sensibilidade que revelais e o conhecimento 
penetrante do tecido musical. 

Vossa opção – continua citando o Tarcí-
sio Padilha – vosso opção radical pela música 
tem um sabor platônico: ginástica para o corpo, 
música para o espírito.

É uma visão de quem absorveu plena-
mente a tese basilar do primado do espírito. 
Assim é que Platão fala da música como “amor 
da beleza”. E infere daí que “aquele que tem 
alma musical poderá amar todos os homens”. 
Esta é a essência do modo de ser: buscar a 
harmonia entre os homens mercê da prévia 
harmonia dos espíritos que a música possi-
bilita.

Tarcísio Padilha chama a atenção para o fato 
de o Luiz Paulo Horta jamais haver olvidado a músi-
ca brasileira e, nela, sempre destacando o vulto sem 
rival de Villa Lobos: 

“Villa Lobos está para a música brasileira 
como Bach para a música alemã, tudo parece 
começar por ele”.

Sr. Presidente, feitas essas considerações, e ten-
do em vista o alongado da hora, solicitaria a V. Exª que 
fossem publicados, juntamente com as palavras que 
acabo de proferir, os discursos de Luiz Paulo Horta, 
ao assumir a Cadeira 23 na Academia Brasileira de 
Letras, e do acadêmico que o recebeu, Professor Tar-
císio Padilha. São dois discursos que merecem uma 
reflexão, tanto pela profundidade com que trataram os 
temas, como pela forma como expuseram suas idéias 
a respeito daqueles que ocuparam a Cadeira 23, que, 
agora, passa a ter como titular o jornalista, filósofo e 
teólogo Luiz Paulo Horta.

Agradeço a V. Exª o tempo que me propiciou 
para trazer ao conhecimento desta Casa evento cul-
tural que reputo de grande significação e que, portan-
to, merece a atenção do Senado Federal como Casa 
da Federação.

Encerrarei, lembrando que Machado de Assis, 
em seu discurso de posse na Academia Brasileira 
de Letras – ele que foi o primeiro Presidente –, dis-
se que era fundamental para o País compatibilizar a 
federação política com a unidade literária. Com isso, 
ele queria dizer que era fundamental, para que se 
vertebrasse uma verdadeira federação, que houves-
se, ao lado disso, a necessidade de destacar a uni-
dade literária como forma de alevantar culturalmente 
o nosso País.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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51340 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL110     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51341     111ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51342 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51343     113ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51344 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51345     115ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51346 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51347     117ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51348 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51349     119ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51350 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51351     121ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51352 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51353     123ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51354 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51355     125ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51356 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51357     127ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51358 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51359     129ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51360 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51361 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Só queremos apresentar os nossos cumprimentos.

Platão, estudando a República, já dizia que os 
governos só seriam grandes se o governante fos-
se um filósofo ou se soubesse filosofia. V. Exª tra-
duz a grandeza do Senado da República, que tem 
dois Senadores membros da Academia Brasileira 
de Letras: o ex-Presidente Sarney e o nosso ex-
Vice-Presidente e Senador Marco Maciel, que on-
tem brindou o País com uma homenagem à carta 
mais séria da humanidade, a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, que ontem comemorou 60 
anos. Agora, ele relata a posse do escritor, jornalista 
e musicista Luiz Paulo Horta, que senta na Cadeira 
23, do Patrono da Academia Brasileira de Letras, 
Machado de Assis.

Hoje, Senador Marco Maciel, é o Dia do Enge-
nheiro. Barack Obama – atentai bem! –, no seu livro, 
falando das suas crenças, disse que o país dele de-
veria ter mais engenheiros do que advogados. Então, 
com essas palavras de Barack Obama, a Presidência 
homenageia o Dia do Engenheiro, mostrando a pujan-
ça e a força do Senado da República do Brasil, pilar 
maior da democracia. São três pilares. Nós somos os 
mais fortes, os mais sábios, os mais puros. Nós repre-
sentamos o povo. É a força do povo. Todos nós somos 
filhos do povo, do voto e da democracia.

Então, transfiro a homenagem a todos os en-
genheiros, mas principalmente a Paulo Paim. V. Exª 
enriquece esta Casa, representando o mundo sindi-
calista, não só o Brasil, mas a história da grandeza do 
sindicalismo no Brasil, que chegou a levar até o nosso 
Presidente da República pela força sindical.

Mas, hoje, no Dia do Engenheiro, faço uma refle-
xão. Barack Obama disse que desejava que os Estados 
Unidos tivessem mais engenheiros do que advogados. 
É o engenheiro que traz o progresso.

As universidades, os centros formadores de 
doutores, de início, Marco Maciel, eram três verten-
tes: o Direito, a Medicina e a Engenharia. E daí elas 
se hiperplasiaram, se dividiram em outras especia-
lizações.

Mas, em homenagem a todos os engenheiros, 
eu recordaria aqui a grandeza dessa profissão, sim-
bolizada, no mundo, pela inteligência de Leonardo da 
Vinci. Eu diria que aqui temos doze, a quem faço uma 

saudação: Engenheiro César Borges, da Bahia; Enge-
nheiro Cícero Lucena; Engenheiro Cristovam Buarque, 
que diz que agora não está construindo pontes, mas 
está construindo mentes melhoradas, enriquecidas 
pelo saber; Delcídio Amaral, engenheiro elétrico, que 
já foi Ministro das Minas e Energia deste País; Eduar-
do Azeredo, que governou Minas; Efraim Morais, en-
genheiro da Paraíba; Eliseu Resende, que também já 
foi por duas vezes Ministro deste País; Flexa Ribeiro, 
além de engenheiro e empresário, ex-Presidente da 
Federação Industrial do Pará; João Tenório, engenheiro 
químico da Paraíba; José Agripino, engenheiro que já 
governou o seu Estado por duas vezes; Marcelo Cri-
vella, que agora diz que está construindo uma ponte 
para levar da terra aos céus; Osmar Dias, engenheiro 
agrônomo.

Então, nos orgulhamos desses engenheiros Se-
nadores que enriquecem o Senado, que enriquecem 
a democracia e que fazem que aqui seja o pilar mais 
importante da democracia dos três Poderes. A eles a 
minha homenagem.

E não poderia deixar de fazer uma homenagem 
ao Piauí: Alberto Silva, 90 anos, que sempre diz com 
orgulho: “Eu sou um engenheiro político”. Quero prestar 
esta homenagem, porque ele, com 90 anos, ainda é 
um engenheiro político. Iniciou sua carreira como en-
genheiro ferroviário, preside o PMDB na nossa cidade, 
é Deputado Federal e abençoado por Deus, bem-aven-
turado, porque está no Livro de Deus que os escolhi-
dos por Ele terão uma longa vida, com capacidade de 
exercer sua profissão até o fim da vida.

E ainda meus secretários executivos. Algum de 
vocês é engenheiro? (Pausa.) Não. Você é advoga-
do e o quê? Duas coisas: advogado e historiador. 
Como Barack Obama, tem duas formaturas. Você 
também? Está vendo, Marco Maciel, a riqueza dos 
executivos? Então, presidir o Senado é a coisa mais 
fácil do mundo porque os consultores sabem mais 
do que a gente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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51362 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51363     133ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51364 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51365     135ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51366 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51367     137ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51368 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51369     139ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51370 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51371     141ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51372 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51373     143ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51374 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51375     145ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51376 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51377     147ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51378 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51379     149ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51380 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51381     151ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51382 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51383     153ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51384 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51385     155ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51386 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51387     157ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51388 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51389     159ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51390 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51391     161ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51392 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51393     163ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51394 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51395     165ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51396 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51397     167ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51398 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51399     169ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51400 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51401     171ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51402 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51403     173ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51404 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51405     175ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51406 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51407     177ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51408 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51409     179ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51410 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL180     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51411     181ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51412 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51413     183ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51414 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51415     185ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51416 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51417     187ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51418 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51419     189ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51420 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51421     191ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51422 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51423     193ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51424 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51425     195ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51426 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51427     197ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51428 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51429     199ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51430 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51431     201ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51432 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51433     203ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51434 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51435     205ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51436 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51437     207ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51438 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51439     209ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51440 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51441     211ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51442 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51443     213ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51444 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51445     215ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51446 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51447     217ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51448 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51449     219ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51450 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51451     221ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51452 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51453     223ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51454 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51455     225ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51456 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51457     227ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51458 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51459     229ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51460 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51461     231ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51462 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51463     233ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51464 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51465     235ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51466 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51467     237ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51468 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51469     239ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51470 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL240     
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 355 a 364, de 
2008, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com 
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1, 
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com 
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 61, 
de 2008, de iniciativa da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos que autoriza a República Federativa do Brasil 
a conceder garantia ao Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), para contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), no valor de até um 
bilhão de dólares americanos, cujos recursos destinam-
se ao financiamento do “Programa BNDES de Crédito 
Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas e Médias 

Empresas – Terceira Etapa do Convênio de Linha de 
Crédito Condicional (CCLIP)”.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, aviso de Ministro de Estado que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:

 
AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

– Nº 2.055/2008, de 3 do corrente, encaminhando 
informações parciais em resposta ao Requeri-
mento nº 1.073, de 2008, do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
Requerente.

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando complementação das informa-
ções.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que pas-
so a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 475, de 2008

Altera a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 
1950, que “Define os crimes de responsa-
bilidade e regula o respectivo processo de 
julgamento”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 1.079, de 10 de abril 

de 1950, passa a vigorar com o acréscimo do seguin-
te número:

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
13) abrir crédito extraordinário que não 

seja destinado a despesas imprevisíveis e ur-
gentes decorrentes de guerra, comoção interna 
ou calamidade pública.(NR)”

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

Justificação

O projeto de lei apresentado propõe a inclusão 
de novo número no art. 10 da Lei nº 1.079, de 1950, 
que “Define os crimes de responsabilidade e regula o 
respectivo processo de julgamento”, atendendo ao dis-
posto no parágrafo único do artigo 85 da Constituição. 
O art. 10 da citada Lei tipifica os crimes de responsa-
bilidade contra a lei orçamentária.

O objetivo do projeto é, concomitantemente com 
a Proposta de Emenda à Constituição por nós apresen-
tada, coibir a abertura indevida de crédito extraordiná-
rio, por meio de medida provisória. Pelo que se deduz 
do art. 167, § 3º, combinado com o art. 62, ambos da 
Constituição Federal, esse tipo de crédito deveria ser 
utilizado apenas em situações excepcionais, para as 
quais não fosse recomendada a espera pelo processo 
legislativo ordinário.

A Carta Magna, no § 3º do art. 167, prevê uma 
única hipótese de uso de medida provisória em maté-
ria orçamentária.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despe-
sas imprevisíveis e urgentes, como as decor-
rentes de guerra, comoção interna ou calamida-
de pública, observado o disposto no art. 62.

O crédito extraordinário é um dos tipos de crédi-
to adicional, instrumento utilizado para a correção do 
orçamento anual durante a sua execução. De acordo 
com a Lei nº 4.320, de 1964:

Art. 40. São créditos adicionais, as autori-
zações de despesas não computadas ou insu-
ficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classifi-
cam-se em:

I – suplementares, os destinados a re-
forço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas 
para as quais não haja dotação orçamentária 
específica;

III – extraordinários, os destinados a des-
pesas urgentes e imprevistas, em caso de guer-
ra, comoção intestina ou calamidade pública.

Observe que os créditos adicionais do tipo extra-
ordinário podem ser utilizados em qualquer situação, 
desde que esta se refira ao atendimento de despesas 
imprevisíveis e urgentes. A diferença entre a Lei Maior 
e a Lei nº 4.320 reside no fato de que a primeira rela-
ciona os casos de guerra, comoção interna ou cala-
midade pública apenas como exemplos de situações 
que possam dar origem a despesas imprevisíveis e 
urgentes, enquanto que a segunda os tratava de forma 
taxativa. Se o objetivo da Norma Fundadora era o de 
não engessar a Administração Pública em ocasiões 
em que fosse exigida sua pronta atuação, acabou por 
abrir uma enorme brecha para a utilização abusiva do 
crédito extraordinário.

A PEC que apresentamos paralelamente a este 
projeto contém dois elementos:

a) Inclui o desrespeito aos limites mate-
riais estabelecidos para a edição de medidas 
provisórias no rol dos crimes de responsabili-
dade do Presidente da República;

Restringe a possibilidade de abertura 
de crédito extraordinário ao atendimento de 
despesas imprevisíveis e urgentes decorren-
tes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, como era antes da promulgação da 
Constituição de 1988.

O objetivo, evidentemente, é vedar o uso irrestrito 
da figura da medida provisória em matéria orçamentá-
ria. Na mesma linha, visando regulamentar o primeiro 
dispositivo da PEC, advogamos a aprovação do pro-
jeto de lei em exame, de modo a incluir na lista dos 
crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária 
a abertura de crédito extraordinário em desconformi-
dade com o novo texto constitucional. Dessa forma, 
restariam dissipadas quaisquer dúvidas em relação 
à possibilidade ou não de se caracterizar como crime 
de responsabilidade a edição de medida provisória em 
matéria orçamentária que não atendesse a estritas 
condições estabelecidas pela Constituição.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2008. – 
Senador Flexa Ribeiro.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabilida-
de e regula o respectivo processo de jul-
gamento.

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

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas  Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

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

TITULO V 
Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações 
de despesa não computadas ou insuficienternente 
dotadas na Lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de 

dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas para as 

quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas 

urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre-

sidente da República poderá adotar medidas provisó-
rias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001.).

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria: (incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.)

1 – relativa a: (incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001).

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, par-
tidos políticos e direito eleitoral; (incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

b) direito penal, processual penal e processual civil; 
(incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé-
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros; 
(incluído pela Emenda Constitucional nº32, de 2001)

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e suplementares, 

ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; (incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; (in-
cluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

III – reservada a lei complementar;(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou 
veto do Presidente da República. (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001). 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exer-
cício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada.(incluído 
pela Emenda Constitucional nº32, de 2001).

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto 
nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, pror-
rogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto 
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (icluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da 
publicação da medida provisória, suspendendo-se du-
rante os períodos de recesso do Congresso Nacional.
(icluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provi-
sórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento 
de seus pressupostos constitucionais. (incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em 
até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, 
em cada uma das Casas do Congresso Nacional, fi-
cando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando. (incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 32, de 2001).

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período 
a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta 
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (in-
cluído pela emenda constitucional nº 32, de 2001).

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. (incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre 
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em 
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca-
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sas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, 2001).

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le-
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
(incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001). 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alteran-
do o texto original da medida provisória, esta manter-
se-á integralmente em vigor até que seja sancionado 
ou vetado o projeto.(incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001).

Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí-

dos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-
volvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, res-
pectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 

déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa.

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ul-
trapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize a inclusão, sob pena de crime de res-
ponsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for promulgado nos 
últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados 
ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania _ decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e despachados às comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 176/2008-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 10 de dezembro de 2008

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 715, de 
2007, de autoria do Senador Francisco Dornelles, que 
“Institui o Conselho de Defesa Comercial, órgão federal 
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vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, com poderes judicantes para apli-
car direitos antidumping, medidas compensatórias, 
provisórias ou definitivas, e salvaguardas.”

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Marco Maciel, Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 

a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitu-

tivo ao Projeto de Lei do Senado nº 715, de 2007, po-

derão ser oferecidas emendas até o encerramento da 

discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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51510 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51511     281ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51512 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51513     283ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51514 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51515     285ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51516 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51517     287ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51518 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51519     289ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51520 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51521     291ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51522 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51523     293ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51524 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51525     295ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51526 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51527     297ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51528 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51529     299ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51530 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51531     301ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51532 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51533     303ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51534 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51535     305ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51536 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51537     307ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51538 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51539     309ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51540 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51541     311ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51542 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51543     313ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51544 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51545     315ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51546 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51547     317ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51548 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51549     319ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51550 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51551     321ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51552 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51553     323ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51554 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51555     325ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51556 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51557     327ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51558 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51559     329ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51560 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51561     331ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51562 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51563     333ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51564 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51565     335ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51566 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51567     337ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51568 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51569     339ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51570 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51571     341ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51572 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51573     343ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51574 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51575     345ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51576 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51577     347ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51578 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51579     349ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51580 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51581     351ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51582 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51583     353ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51584 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51585     355ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51586 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51587     357ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51588 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51589     359ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51590 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51591     361ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51592 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51593     363ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51594 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51595     365ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51596 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51597     367ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51598 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51599     369ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51600 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51601     371ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51602 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51603     373ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51604 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51605     375ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51606 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51607     377ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51608 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51609     379ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51610 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51611     381ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51612 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51613     383ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51614 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51615     385ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51616 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL386     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51617     387ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51618 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL388     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51619     389ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51620 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51621     391ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51622 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51623     393ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51624 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51625     395ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51626 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51627     397ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51628 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51629     399ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51630 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL400     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51631     401ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51632 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51633     403ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51634 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL404     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51635     405ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51636 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL406     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51637     407ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51638 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51639     409ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51640 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL410     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51641     411ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51642 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51643     413ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51644 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL414     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51645     415ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51646 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51647     417ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51648 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL418     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51649     419ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51650 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51651     421ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51652 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51653     423ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51654 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51655     425ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51656 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51657     427ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51658 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL428     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51659     429ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51660 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL430     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51661     431ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51662 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL432     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51663     433ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51664 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51665     435ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51666 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51667     437ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51668 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51669     439ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51670 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51671     441ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51672 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51673     443ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51674 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51675     445ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51676 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51677     447ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51678 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



Dezembro de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 51679     449ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2008 



51680 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2008DEZEMBRO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL450     
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