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Ata da 71ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 12 de maio de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. Wilson Santiago,  
da Srª Vanessa Grazziotin, e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Casildo Maldaner, 
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e encerra-se às 21 horas e 4 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gosta-
ria de solicitar a minha inscrição como Líder pelo meu 
Partido, o PCdoB.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, está inscrita como Líder do PCdoB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Srª Presidente, peço a palavra pela Liderança do Go-
verno.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela Liderança do Governo, Senador Ro-
mero Jucá.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Geovani Borges.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro inscrito 
para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Para uma comunicação inadiável, Senador 
Geovani Borges.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Romero Jucá é pela Lliderança do Governo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um momento, Senador. Senador Geovani 
Borges, primeiro na comunicação inadiável; segundo, 
o Senador Eduardo Suplicy; e, terceiro, o Senador 
Jorge Viana. 

Então, temos pela Liderança a Senadora Vanes-
sa Grazziotin, do PCdoB; e Romero Jucá, do PMDB. 
Para uma comunicação inadiável, temos os Senadores 
Geovani Borges, Eduardo Suplicy e Jorge Viana. 

Como primeiro Senador inscrito, temos o Sena-
dor Luiz Henrique.

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Este pela ordem, 
Srª Presidente, é para me solidarizar. Tive conhecimen-
to ainda há pouco, por V. Exª e pela Senadora Marinor 
Brito, dos lamentáveis acontecimentos na Comissão 
de Direitos Humanos desta Casa. Quero me solidarizar 
com V. Exª, solidarizar-me com a companheira do meu 
Partido, Senadora Marinor Brito, e dizer que esse se-
nhor, que se diz Deputado, representante do povo de 
um Estado da Federação – e não vou declinar o nome 
dele –, já está passando dos limites na sua conduta 
no Congresso Nacional. A sua conduta, em nenhum 
momento, em nenhum aspecto, tem honrado o povo do 
Estado dele e tem honrado o Parlamento brasileiro. Já 
é o momento de serem tomadas providências porque 
há muito tempo esse senhor tem quebrado o decoro 
parlamentar, enxovalhando a imagem do Congresso 
Nacional brasileiro.

É urgente. Dialogarei com a direção do nosso Par-
tido, com a Bancada na Câmara, para representarmos 
contra esse senhor na Câmara dos Deputados, a fim 
de solicitarmos as providências, visto a agressão de 
que V. Exª e a Senadora Marinor Brito foram vítimas 
ocorreram aqui no plenário do Senado.

Minha total e irrestrita solidariedade. Independente 
do mérito, ninguém tem o direito de vir a esta Casa e 
agredir um Senador da República, e agredir um Senador 
no exercício de suas atribuições enquanto Senadores. 
Ninguém tem o direito de proceder dessa forma.

Estivemos ainda há pouco com o Presidente Sar-
ney e tenho certeza de que a Casa tomará também as 
providências devidas contra esse senhor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Agradeço a solidariedade, Senador Randolfe 
Rodrigues. Digo que realmente, num certo momento, 
a Senadora Marinor Brito ficou em perigo de ser es-
pancada por aquela turma e havia somente um segu-
rança. Então, em próximas audiências, infelizmente, 
pelo mau comportamento de alguns Deputados, que 
vieram à nossa Casa, no Senado, se portar de forma 
absolutamente grosseira... Enquanto estávamos nos 
debates, conseguimos ter uma reunião elegante, sem 
grosserias, cada um colocando o que queria, mas o 
projeto foi retirado da pauta. Felizmente, não foi ne-
nhum Senador, mas alguém de fora do Senado, que 
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veio colocar posições absolutamente fora do contexto 
do Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador Luiz Henrique, pelo 
prazo regimental.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Quero solicitar minha inscrição como Líder.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª 
está inscrito como Líder.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, esta 
semana foi um momento de afirmação deste Poder, 
foi um momento de afirmação desta Casa, foi um mo-
mento de afirmação do Legislativo, foi um momento de 
afirmação do entendimento republicano entre oposição 
e Governo, foi o momento em que, de um lado, a opo-
sição demonstrou sensibilidade ao reduzir a extensão 
do seu projeto; e, de outro, o momento de sensibilida-
de do Governo ao ceder no sentido de contribuir para 
reafirmar as prerrogativas do Congresso Nacional. Foi 
o momento, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadoras, em 
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado Federal aprovou o substitutivo do Relator 
Aécio Neves, dando novo disciplinamento às medidas 
provisórias, no que contou com a contribuição valiosa 
de diversos Senadores, especialmente do Líder do 
Governo, Senador Romero Jucá.

Ocupo esta tribuna, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, para lembrar a origem, o sentido, a verdadeira 
razão da presença das medidas provisórias no texto 
da Carta Magna de 68. O Congresso Constituinte, que 
reunia 487 Deputados e 49 Senadores, elaborou uma 
Carta para implantação do regime parlamentarista. E, 
no âmbito desse anseio, desse desejo de instituir um 
sistema mais avançado no sentido de evoluir de um 
regime discricionário autoritário para uma democracia 
condizente com o tamanho e a presença do Brasil no 
seio internacional, a Constituinte encaminhava-se para 
instituir o regime parlamentarista. 

E dentro dessa modelagem surgiu a proposta do 
saudoso Deputado Egídio Ferreira Lima, Relator da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo, de instituição da medida provisória.

Quero salientar, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, o texto original que resultou no texto do art. 
62 daquela Carta. O Constituinte Egídio Ferreira Lima, 
do então MDB de Pernambuco, propôs a seguinte re-
dação:

O Executivo não poderá, sem delegação 
do Congresso Nacional, editar texto que tenha 
valor de lei.

§ 1º Em caso de relevância e urgência, 
o Presidente da República, por solicitação do 
Primeiro Ministro [repito, ‘por solicitação do 
Primeiro Ministro’], poderá adotar medidas pro-
visórias, com força de lei, devendo submetê-
las, de imediato, ao Congresso Nacional, para 
conversão, o qual, estando em recesso, será 
convocado extraordinariamente para se reunir 
no prazo de cinco dias.

§ 2º Os decretos perderão sua eficácia, 
desde a sua edição, se não forem convertidos 
em lei no prazo de trinta dias, a partir da sua 
publicação, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações.

Esse era o texto nascente das medidas provi-
sórias. 

Em que se baseava o ilustre e saudoso propo-
sitor?

Baseava-se na origem histórica dos decretos 
provisórios que foram instituídos pela primeira vez na 
constituição de Weimar, que vigorou na Alemanha, no 
regime social democrata, de 1919 a 1938. Inspirou-
se diretamente na constituição italiana. E citou outros 
exemplos de medidas semelhantes nas constituições 
francesa, belga, grega e portuguesa. 

O que é importante assinalar, em termos de nexo 
entre os sistemas políticos desses países, é que todos 
os países citados para justificar a medida provisória 
adotam o regime parlamentarista.

Nós vínhamos de um regime autoritário que ins-
tituíra, na Constituição de 1967, o decreto-lei, ou me-
lhor, reinstituíra o decreto-lei criado no Estado novo. 
Portanto, havia a percepção de que as medidas pro-
visórias como tal propostas poderiam se transformar 
em decretos-lei, ou seja, que elas seriam uma reedi-
ção do decreto-lei. 

Por isso, constituintes ilustres como os ex-Presi-
dentes Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva pro-
puseram a supressão daquele dispositivo já instituído 
na comissão de sistematização. Parlamentares como 
Haroldo Lima, Paulo Macarini, José Genoíno, Max 
Rosenmann, Jamil Haddad, entre outros, propuseram 
também a supressão. 

O Vice-Presidente da República atual, Michel 
Temer, constitucionalista, jurista, lembrou-se disso e 
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alertou para a possibilidade de as medidas provisórias 
acabarem tendo o mesmo jaez dos decretos-leis. 

E disse o Vice-Presidente Michel Temer: “O que 
vamos ter aqui é a incapacitação de o Legislativo bra-
sileiro legislar na sua plenitude. Quero demonstrar, 
Srs. Constituintes, que a chamada medida provisória 
é um nome novo que se deu à coisa velha, tal qual o 
decreto-lei”.

O que fizemos, Srª Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, na Comissão de Constituição e Justiça, ao 
aprovar o substitutivo Aécio Neves? Restabelecemos 
a síntese, a semântica original, a mens legis do ilus-
tre e saudoso Constituinte Egídio Ferreira Lima. Ins-
tituir uma medida que ao mesmo tempo reconhece a 
necessidade de o Estado moderno ter, nas mãos do 
Presidente, condições de adotar medidas urgentes 
para resolver casos relevantes, mas restabelecer o 
poder do Congresso de autônoma e equilibradamen-
te, na relação entre os poderes, em vez de se tornar 
uma Casa de homologação, ser uma Casa de revisão 
dessas medidas.

Portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores, com 
uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, 
esta foi uma semana de reafirmação da autonomia, da 
competência, da prerrogativa deste Poder. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Luiz Henrique.

Com a palavra, o Senador Geovani Borges, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e 
Srs. Senadores, volto à tribuna para fazer um registro 
de louvor a uma iniciativa que, na verdade, vem sendo 
anunciada há anos e esperada com muita ansiedade 
pela população que recorre ao atendimento na rede 
pública de saúde.

Eu me refiro à implantação do sistema que prome-
te organização, celeridade, eficiência e humanização 
– o Cartão Nacional de Saúde, Cadastro Nacional de 
Usuários do SUS e Portal de Saúde do Cidadão.

A Portaria publicada no Diário Oficial da União, 
no início desta semana, regulamenta o Sistema Car-
tão Nacional de Saúde, uma base de dados nacional 
que permite a identificação dos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), por meio de um número único 
válido em todo o território nacional.

É medida de máximo valor. E precisa ser aclama-
da, cobrada, incentivada, porque uma vez implantada 
se traduzirá diretamente na qualidade do atendimento 

de cada cidadão, à medida que permitirá ao próprio 
usuário e aos gestores e profissionais de saúde aces-
sarem, com facilidade, o histórico de atendimentos dos 
usuários no SUS.

Hoje impera o descontrole. O paciente peregri-
na como um errante, sem histórico. O alcance desse 
cadastro nacional vem no compasso de uma era que 
não permite mais o improviso. Vivemos um mundo de 
redes conjugadas, um mundo tecnológico, um mundo 
de funcionalidade. Não se admite mais que o José da 
Silva daqui seja confundido com o José da Silva de 
acolá.

A oportunidade de saber a participação de uma 
determinada pessoa em campanhas de vacinação, 
se ela foi atendida em um posto de saúde ou se fez 
exames e cirurgias, é ação que se anuncia como al-
vissareira, medida de solução.

A medida de tal peso humanitário não exclui aque-
les que porventura não possuírem o Cartão Nacional 
de Saúde. Isso não será motivo de impedimento de 
receberem atendimento em qualquer estabelecimento 
público de saúde.

Saúdo aqui o Ministério da Saúde, a quem caberá 
desenvolver as bases de dados do Sistema Cartão e 
oferecê-las a todas as unidades públicas de saúde.

À entidade executiva caberá também a manuten-
ção e o gerenciamento do banco de dados e a pres-
tação de cooperação técnica aos gestores locais no 
processo de cadastramento dos usuários do SUS.

Srªs e Srs. Senadores, já no anúncio da medida, 
ouvi vozes no descompasso: “Ah...isso é discurso po-
lítico”, “isso não sai do papel”. Não sai se não quiser-
mos que saia. Não vira realidade, se esta Casa fugir 
ao seu dever de cobrar.

A meta é implantar o registro eletrônico de saú-
de em todos os Municípios brasileiros até 2014. Ao 
todo, deverão ser emitidos 200 milhões de cartões, 
nos próximos três anos, numa ação em conjunto com 
Estados e Municípios.

Os usuários do SUS deverão fornecer o endere-
ço do domicílio permanente, independentemente do 
Município em que estejam no momento do cadastra-
mento ou do atendimento.

No caso dos brasileiros residentes no exterior e 
estrangeiros não residentes no Brasil que busquem 
atendimento do SUS, deverá ser registrado como en-
dereço de domicílio permanente apenas o país e a 
cidade de residência.

Isso faz parte de uma gestão moderna e opera-
cional. E eu comungo com o entusiasmo do Secretário 
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de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 
Saúde, Odorico Monteiro, que vê no novo sistema uma 
prioridade para modernizar a gestão do SUS.

Isso abre um caminho de organização e garantia 
de acesso à atenção à saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde.

Uma malha de informações afetas diretamente 
à saúde de cada brasileiro. Isso tem cheiro de apri-
moramento. Tem cara de ação planejada, de atenção 
especial, eficiente, à saúde da população.

A ideia está apresentada naquilo que traz de es-
sência: a oportunidade de, a partir dos dados cadastra-
dos, os gestores locais poderem construir ferramentas 
e indicadores que poderão interferir diretamente nas 
tomadas de decisão em relação às ações de saúde 
como um todo, seja na vigilância epidemiológica, na 
organização da atenção básica ou dos leitos hospi-
talares.

Alguns falam em bússola, em carta de navega-
ção – e esse é mesmo o sentido.

É preciso falar com otimismo desse que é uma 
das principais estratégias de reorganização dos servi-
ços e de uma reorientação das práticas profissionais 
neste nível de...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP. Fora do microfone.) – V. Exª tem mais um minu-
to, Senador.

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– ...de assistência, promoção de saúde, prevenção de 
doença e reabilitação. 

A ação é complexa, traz inúmeros desafios para 
se consolidar, mas nem de longe é impossível. É um 
ordenamento vital que vai ao encontro da promoção e 
proteção da saúde, prevenção das doenças e atenção 
integral às pessoas. É um novo modo de fazer saúde, 
mostrando como o Estado tem que agir: como um 
braço poderoso no Plano Nacional de Erradicação da 
Pobreza Extrema.

Trata-se de uma forma de organizar a rede de 
serviços de saúde nos Municípios, Estados e no âmbito 
nacional, mediante a modernização dos instrumentos 
de gerenciamento. 

O objetivo fundamental do Cartão Nacional de 
Saúde é possibilitar ao Sistema Único de Saúde a capa-
cidade de identificação individualizada dos usuários.

Por isso, cada cidadão terá um cartão...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP) 
– Por isso, cada cidadão terá um cartão identificador 
que facilitará seu acesso ao sistema. 

A partir do cadastramento e da emissão do cartão, 
será possível identificar o usuário em todos os seus 
contatos com o SUS e acompanhar a sua evolução 
dentro do sistema, com efeitos na atenção individual 
e no planejamento das ações de saúde.

Fica por aqui, Srª Presidente, a minha nota de 
louvor e fé, de entusiasmo e vontade de ver aconte-
cer. Que não esmoreçam, que não desanimem, pois 
os frutos doces da organização e da eficiência serão 
colhidos muito mais brevemente do que muitos de nós 
podemos supor!

Muito obrigado pela tolerância de V. Exª.
Concluo o meu pronunciamento desta tarde.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigada, Senador Geovani Borges.
Com a palavra, como Senador inscrito, o Sena-

dor João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, primeiramente quero prestar a minha solida-
riedade à Senadora Marinor, por conta dessa claque 
desqualificada que tentou intimidá-la pela decisão de 
encaminhamento e da pauta de discussão da Comis-
são de Direitos Humanos na manhã de hoje. Minha 
solidariedade também a V. Exª.

E quero dizer do meu apoio a esse projeto que 
está tramitando há alguns anos aqui, na nossa Casa, 
o qual, tenho certeza, com tranquilidade, com um bom 
debate, vamos aprovar tanto na comissão quanto no 
plenário do Senado da República.

Srª Presidenta, quero, neste meu pronunciamento, 
pedir a inserção da carta escrita pelo Sr. Adolfo Pérez 
Esquivel, Prêmio Nobel da Paz de 1980, que escreveu 
ao Presidente dos Estados Unidos, Sr. Barack Obama, 
agora, no dia 5 de maio de 2011.

Passo a ler a carta desse grande sul-america-
no, argentino, Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel 
da Paz.

Diz a carta, Srª Presidenta:

Estimado Barack, ao dirigir-te esta carta 
o faço fraternalmente para, ao mesmo tempo, 
expressar-te a preocupação e indignação de 
ver como a destruição e a morte semeada 
em vários países, em nome da “liberdade e 
da democracia”, duas palavras prostituídas e 
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esvaziadas de conteúdo, termina justificando 
o assassinato e é festejada como se tratasse 
de um acontecimento desportivo.

Indignação pela atitude de setores da 
população dos Estados Unidos, de chefes 
de Estado europeus e de outros países que 
saíram a apoiar o assassinato de Bin Laden, 
ordenado por teu governo e tua complacência 
em nome de uma suposta justiça. Não procu-
raram detê-lo e julgá-lo pelos crimes supos-
tamente cometidos, o que gera maior dúvida: 
o objetivo foi assassiná-lo.

Os mortos não falam e o medo do justi-
çado, que poderia dizer coisas inconvenientes 
para os EUA, resultou no assassinato e na 
tentativa de assegurar que “morto o cão, ter-
minou a raiva”, sem levar em conta que não 
fazem outra coisa que incrementá-la.

Quando te outorgaram o Prêmio Nobel 
da Paz, do qual somos depositários, te enviei 
uma carta que dizia: “Barack, me surpreendeu 
muito que tenham te outorgado o Nobel da 
Paz, mas agora que o recebeu deve colocá-lo 
a serviço da paz entre os povos; tens toda a 
possibilidade de fazê-lo, de terminar as guerras 
de terminar as guerras e começar a reverter a 
situação que viveu teu país e o mundo”.

No entanto, ao invés disso, você incre-
mentou o ódio e traiu os princípios assumi-
dos na campanha eleitoral frente ao teu povo, 
como terminar com as guerras no Afeganistão 
e no Iraque e fechar as prisões em Guantá-
namo e Abu Ghraib no Iraque. Não fez nada 
disso. Pelo contrário, decidiu começar outra 
guerra contra a Líbia, apoiada pela OTAN e 
por uma vergonhosa resolução das Nações 
Unidas. Esse alto organismo, apequenado 
e sem pensamento próprio, perdeu o rumo 
e está submetido às veleidades e interesses 
das potências dominantes.

A base fundacional da ONU é a defesa e 
promoção da paz e da dignidade entre os po-
vos. Seu preâmbulo diz: “Nós, os povos do mun-
do...”, hoje ausentes deste alto organismo.

Quero recordar um místico e mestre que 
tem uma grande influência em minha vida, o 
monge trapense da Abadia de Gethsema-
ni, em Kentucky, Thomas Merton, que diz: “A 
maior necessidade de nosso tempo é limpar 
a enorme massa de lixo mental e emocional 

que entope nossas mentes e converte toda 
vida política e social em uma enfermidade de 
massas. Sem essa limpeza doméstica, não 
podemos começar a ver. E, se não vemos, 
não podemos pensar”. 

Você era muito jovem, Barack, durante a 
guerra do Vietnã e talvez não lembre a luta do 
povo norte-americano para opor-se à guerra. 
Os mortos, feridos e mutilados no Vietnã até 
o dia de hoje sofrem as consequências des-
sa guerra.

Thomas Merton dizia, frente a um carim-
bo do Correio que acabava de chegar, “The 
U.S. Army, key to Peace” (O Exército dos EUA, 
chave da paz): “Nenhum exército é chave da 
paz. Nenhuma nação tem a chave de nada 
que não seja a guerra. O poder não tem nada 
a ver com paz. Quanto mais os homens au-
mentam o poder militar, mais violam e des-
troem a paz”.

Acompanhei e compartilhei com os vete-
ranos da guerra do Vietnã, em particular Brian 
Wilson e seus companheiros que foram vítimas 
dessa guerra e de todas as guerras. 

A vida tem esse não sei o quê do impre-
visto e surpreendente fragrância e beleza que 
Deus nos deu para toda a humanidade e que 
devemos proteger para deixar às gerações 
futuras uma vida mais justa e fraterna, resta-
belecendo o equilíbrio com a Mãe Terra.

Se não reagirmos para mudar a situação 
atual de soberba suicida que está arrastando 
os povos a abismos profundos onde morre a 
esperança, será difícil sair e ver a luz; a hu-
manidade merece um destino melhor. Você 
sabe [Barack] que a esperança é como o lótus 
que cresce no barro e floresce em todo seu 
esplendor mostrando sua beleza.

Leopoldo Marechal, esse grande escri-
tor argentino, dizia que: “do labirinto, se sai 
por cima”.

E creio, Barack, que depois de seguir 
tua rota errando caminhos, você se encontra 
em um labirinto sem poder encontrar a saída 
e te enterra cada vez mais na violência, na 
incerteza, devorado pelo poder da domina-
ção, arrastado pelas grandes corporações, 
pelo complexo industrial militar, e acredita 
ter todo o poder e que o mundo está aos pés 
dos EUA porque impõem a força das armas 

12025.indd   15482 18/05/2011   13:44:42

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15483 

e invade países com total impunidade. É uma 
realidade dolorosa, mas também existe a re-
sistência dos povos que não claudicam frente 
aos poderosos.

As atrocidades cometidas por teu país 
no mundo são tão grandes que dariam as-
sunto para muita conversa. Isso é um desafio 
para os historiadores que deverão investigar 
e saber dos comportamentos, políticas, gran-
dezas e mesquinharias que levaram os EUA 
á monocultura das mentes que não permite 
ver outras realidades.

A Bin Laden, suposto autor ideológico do 
ataque às torres gêmeas, o identificam como o 
Satã encarnado que aterrorizava o mundo e a 
propaganda do teu governo o apontava como 
“o eixo do mal”. Isso serviu de pretexto para 
declarar as guerras desejadas que o complexo 
industrial militar necessitava para vender seus 
produtos de morte.

Você sabe que investigadores do trági-
co 11 de setembro assinalam que o atentado 
teve muito de “autogolpe”, como o avião con-
tra o Pentágono e o esvaziamento prévio de 
escritórios das torres; atentado que deu mo-
tivo para desatar a guerra contra o Iraque e 
o Afeganistão, argumentando com a mentira 
e a soberba do poder que estão fazendo isso 
para salvar o povo, em nome da “liberdade e 
defesa da democracia”,com o cinismo de dizer 
que a morte de mulheres e crianças são ‘da-
nos colaterais’. Vivi isso no Iraque, em Bagdá, 
com os bombardeios na cidade, no hospital 
pediátrico e no refúgio de crianças que foram 
vítimas desses ‘danos colaterais’.

A palavra é esvaziada de valores e con-
teúdo, razão pela qual chamas o assassinato 
de ‘morte’ e que, por fim, os EUA ‘mataram’ 
Bin Laden. Não trato de justificá-lo sob ne-
nhum conceito, sou contra todas as formas 
de terrorismo, desde a praticada por esses 
grupos armados até o terrorismo de Estado 
que o teu país exerce em diversas partes do 
mundo apoiando ditadores, impondo bases 

militares e intervenção armada, exercendo a 
violência para manter-se pelo terror no eixo do 
poder mundial. Há um só eixo do mal? Como 
o chamarias?Será que é por esse motivo que 
o povo dos EUA vive com tanto medo de re-
presálias daqueles que chamam de ‘eixo do 
mal’? É simplismo e hipocrisia querer justificar 
o injustificável. 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Srª Pre-
sidenta, em um minuto, termino. 

A paz é uma dinâmica de vida nas rela-
ções entre as pessoas e os povos; é um desafio 
à consciência da humanidade, seu caminho é 
trabalhoso, cotidiano e portador de esperança, 
onde os povos são construtores de sua pró-
pria vida e de sua própria história. A paz não 
é dada de presente, ela se constrói e isso é o 
que te falta meu caro, coragem para assumir 
a responsabilidade histórica com teu povo e 
a humanidade.

Srª Presidenta, tem mais um pouco da carta de 
Adolfo Pérez Esquivel. Solicito à Mesa que conside-
re na totalidade esta carta, que chama a atenção do 
Presidente dos Estados Unidos, chama a atenção do 
mundo, chama a atenção do Congresso. Precisamos 
refletir sobre a práxis dos Estados Unidos. Não pode-
mos concordar com a transgressão, com desrespei-
tos a regras internacionais. Não podemos abrir mão 
de construir políticas internacionais que respeitem o 
ser humano. 

Somos contra e temos que condenar o terroris-
mo, mas precisamos ter procedimentos democráticos 
e humanos para atacar males, que é do dia a dia, que 
é da conjuntura internacional dos países que compõem 
a Organização das Nações Unidas. 

Muito obrigado, Srª Presidenta.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO PEDRO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, 
pela Liderança do PCdoB. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senadora Marta Suplicy, que dirige os nos-
sos trabalhos no dia de hoje. 

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, terminou hoje, 
já no final da manhã, a 14ª Marcha em Defesa dos 
Municípios, que reuniu, em Brasília, cerca de quatro 
mil prefeitos de todos os Estados brasileiros. Marcha 
esta organizada pela Confederação Nacional dos Mu-
nicípios e que, a cada ano que passa, assume uma 
importância maior no cenário político nacional, porque 
somos, no Brasil, um País com pouco mais de cinco 
mil Municípios. Municípios são as unidades de cada 
um dos Estados da federação que têm o contato mais 
próximo com as pessoas. Portanto, o crescimento, a 
consolidação de uma organização nacional represen-
tativa dos prefeitos brasileiros tem que ser vista por 
todos nós não apenas com admiração, mas todos nós 
temos que procurar, Governador Requião, apoiar cada 
vez mais essas iniciativas importantes das prefeitas e 
dos prefeitos brasileiros.

O encontro, o evento trouxe uma série de reivin-
dicações. E, este ano, os prefeitos elegeram três as-
suntos principais, aos quais vou-me referir ao final do 
meu pronunciamento. Um, diz respeito ao aumento dos 
repasses no Fundo de Participação dos Municípios; o 
segundo item, a regulamentação da Emenda nº 29, que 
trata dos recursos, da garantia e do estabelecimento 
de percentuais de recursos para a área da saúde; e 
a outra questão, talvez uma das mais importantes, é 
a redistribuição dos royalties do petróleo, sobretudo 
dos royalties do pré-sal. Essas foram as três questões 
cujos prefeitos elegeram como prioridades.

No encontro dos prefeitos com a Presidenta Dilma 
Rousseff, ela anunciou algumas questões importantes, 
talvez não absolutamente tudo aquilo que os prefeitos 
queriam ouvir, mas ela anunciou alguns avanços, al-
gumas questões que interessam e que vão contribuir 
muito com os Municípios brasileiros. Uma delas foi a 
autorização dos repasses da União aos Municípios para 
a construção de creches, que consta no PAC 2. E é 
muito importante que, desde o governo do Presidente 
Lula, mas com um reforço muito grande da Presidenta 
Dilma, estejam sendo valorizadas a implementação e 
a construção de creches no Brasil.

Eu, como mulher, como militante sindical, como 
jovem do movimento estudantil, sempre compreendi 
a necessidade de nós, mulheres, levantarmos muito 
alto as bandeiras que dizem respeito a nós. E a mulher 

jamais vai conseguir o seu espaço na sociedade, no 
mercado de trabalho, se não tiver condições de garantir 
a segurança da sua família. E uma dessas questões é 
exatamente a creche. Infelizmente, no Brasil, a realida-
de é que apenas as mulheres, as famílias de melhor 
poder aquisitivo conseguem acessar a creche para 
seus filhos, enquanto aquelas que têm uma jornada 
de trabalho maior, que têm um trabalho mais estafan-
te e uma condição econômica menos favorecida são 
exatamente aquelas que não conseguem acessar as 
creches. Então, foi anunciado aos prefeitos, pela Presi-
dente, que haverá celeridade na liberação dos recursos 
para a construção dessas creches.

Uma outra questão diz respeito à liberação dos 
R$750 milhões referentes a restos a pagar. E, aí, quero 
dizer, na presença do Líder do Governo na Casa, Se-
nador Romero Jucá, que está decidida a liberação dos 
restos a pagar relativos às emendas ou aos convênios 
de 2009 e 2010. Mas reivindicamos ainda as de 2007 
e 2008, entendendo que questões burocráticas foram 
o impedimento da liberação dessas emendas.

Quero dizer aqui, para concluir, Srª Presidente, 
que tivemos, ontem, uma reunião importante com a 
bancada dos prefeitos do Amazonas. Dos 62 prefeitos 
do Estado estiveram presentes 22, um número signi-
ficativo. Com eles, debatemos a pauta de reivindica-
ções de cada um. Foi tratada a questão do possível 
fechamento de comarcas do Poder Judiciário estadual; 
foram tratadas questões relativas à logística, à infraes-
trutura, à debilidade nos portos, nos aeroportos; foram 
tratadas inúmeras questões. 

Quero dizer que a bancada sempre foi – mas 
agora está mais – unida, no sentido de somar esforços 
com os prefeitos, para fazer com que alcancemos um 
desenvolvimento mais equilibrado no interior. Agora 
mesmo, estive com o Prefeito Dedei Lobo, de Humaitá; 
com o Prefeito Nato, de São Paulo de Olivença; com 
o Prefeito Peixoto, de Itacoatiara. E temos, Senador 
João Pedro, que fazer com que nossa bancada se 
una como nunca...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Concluo nesse minuto;.para alcançarmos e 
ajudarmos no cumprimento e no encontro das reivin-
dicações apresentadas pelos prefeitos. 

Nós somos sede da Copa do Mundo. Manaus é 
sede, mas temos que tomar muito cuidado para não de-
dicarmos nossos mandatos somente a Manaus, à cida-
de que será a sede da Copa do Mundo, e esquecermos 
do interior. Temos uma enorme dívida com o interior, 
que é ajudar no desenvolvimento dos Municípios, mas 
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um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento 
que respeite a natureza e o meio ambiente. 

Portanto, Presidenta Marta, eu gostaria de pe-
dir a V. Exª – não vou usar mais o tempo – que fosse 
considerado o meu discurso na sua totalidade, na sua 
íntegra. 

Concluo saudando os 62 prefeitos do Amazonas, 
através dos 22 que estiveram presentes em Brasília. 

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, terminou hoje 
pela manhã a Décima Quarta Marcha em Defesa dos 
Municípios que reuniu em Brasília cerca de quatro 
mil prefeitos. O evento organizado pela Confederação 
Nacional dos Municípios trouxe uma série de reivin-
dicações como o aumento de repasses do Fundo de 
Participações dos Municípios, a regulamentação da 
emenda 29 e a redistribuição igualitária dos Royalties 
do Pré-sal, entre outros temas.

Num encontro com os prefeitos, a presidenta Dil-
ma Rousseff autorizou repasses da União aos municí-
pios para a construção de creches e ainda anunciou 
a liberação R$750 milhões referentes aos “Restos A 
Pagar”. 

Trata-se de uma pauta justa que certamente nor-
teará este ano os trabalhos no Congresso Nacional. 
Portanto, parabenizo todos os prefeitos e, em especial, 
aos 22 prefeitos amazonenses que estiveram presen-
tes nesse grande evento.

Eles estiveram reunidos com a nossa bancada 
ontem para debater uma pauta regional. E o principal 
assunto do encontro foi a possibilidade do fechamento 
de 36 comarcas no interior do Estado pelo Tribunal de 
Justiça do Amazonas.

Trata-se de uma enorme agressão à população 
amazonense que vive em municípios distantes, ligados 
na sua quase totalidade pelos rios. O fechamento das 
comarcas inviabilizará o acesso à Justiça dessa popu-
lação que não possui recursos para o deslocamento 
até a capital. Como bem ressaltaram os prefeitos: “A 
paz social será fortemente ameaçada pela ausência 
da justiça na maior parte do nosso território”. Nossa 
bancada vai tratar o assunto de forma emergencial em 
reunião com o governador Omar Aziz e o presidente 
do Tribunal de Justiça, João Simões.

Outro grave problema é a situação do transporte 
nos municípios pela falta de infraestrutura nos portos, 
aeródromos e aeroportos. O fechamento dos aeródro-

mos penaliza extremamente a população da Amazônia 
como o caso de Itacoatiara e de Parintins, este último 
voltou a funcionar recentemente.

Também faz parte da pauta de reivindicação dos 
prefeitos a participação de uma representação dos 
municípios no Conselho da Suframa. Quanto a este 
item, quero destacar que ainda na Câmara dos Depu-
tados apresentei projeto nesse sentido e reapresentei 
agora no Senado. Trata-se de uma reivindicação justa, 
isso porque precisamos levar o desenvolvimento para 
todo o Estado.

A geração e distribuição de energia para os muni-
cípios amazonenses é outra reivindicação importante. 
Temos diversas alternativas que precisam ser viabili-
zadas como o atendimento através do gasoduto Coari-
Manaus, Linhão de Tucuruí e linhas de transmissão de 
energia a partir das hidrelétricas de Santo Antônio e 
Jirau, beneficiando os municípios do sul do Amazonas, 
localizados na calha do rio Madeira e Purus. Vamos 
levar essas demandas na próxima semana ao ministro 
das Minas e Energia, Edson Lobão.

Portanto, a presença dos prefeitos em Brasília 
só garante mais dinamismo ao nosso trabalho e a 
reafirma nossos compromissos com as questões mu-
nicipalistas.

Era o que eu tinha a dizer, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin. 
Com a palavra, o Senador Jorge Viana, em per-

muta com a Senadora Ana Rita.
Um momento, Senador. A Senadora Vanessa 

pediu a transcrição do seu depoimento, o que será 
feito.

Com a palavra o Senador Jorge Viana. Descul-
pe-me.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Srª Presidente. Gostaria de externar também 
minha solidariedade com a senhora, Senadora Marta, 
com a Srª Senadora Marinor pelo lamentável episódio 
que ocorreu logo após a reunião da Comissão de Di-
reitos Humanos desta Casa.

Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
acabei de chegar de uma viagem ao Estado do Acre, 
onde pude participar da avaliação dos 120 dias da 
gestão do Governador e ex-Senador Tião Viana, com 
todo o seu secretariado. Eu estava acompanhado do 
Senador Aníbal, também depois de cumprir um com-
promisso nosso, de visitar todos os Municípios do Acre 
antes de completar 100 dias de mandato. Não foi um 
sacrifício. Foi um privilégio, mas foi um trabalho impor-
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tante. Tivemos que usar os sábados, os domingos, as 
sextas-feiras, quando possível, para estar perto do nos-
so povo, perto das prefeituras, perto dos movimentos 
sociais, buscando entender, ouvir e construir propostas 
de transformação, de mudança. 

Mas, nesta tarde, o que me traz a esta tribuna é 
o desafio que o nosso País enfrenta neste momento. 
O Brasil, especialmente a Câmara dos Deputados e, 
daqui a pouco, o Senado da República têm a respon-
sabilidade de discutir, de debater, talvez, a mais impor-
tante legislação neste ano, nesta legislatura.

Estou falando da discussão da legislação am-
biental do Brasil e, mais do que isso, da lei mais im-
portante da legislação ambiental do Brasil. Refiro-me 
à Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, o Código 
Florestal.

Essa matéria encontra-se na Câmara dos Depu-
tados como Projeto de Lei nº 1.876, de 1999. É claro 
que pela importância, mas também pelos interesses 
envolvidos, esse tema tem gerado debate, discussão 
e, em muitas situações, desentendimento.

Sou testemunha do empenho da Ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, e do próprio Governo, por 
intermédio do Ministro Palocci e da Presidente Dilma, 
para que o País aproveite este momento e consoli-
de a posição, que hoje é admirada pelo mundo, de 
País que tem buscado, permanentemente, avançar 
na construção de uma legislação que seja um olhar 
de aprendizado para o passado, uma legislação que 
esteja à altura dos desafios do presente, mas, espe-
cialmente, uma legislação que aponte para o futuro do 
País e do mundo. 

O Brasil tem essa responsabilidade. É um País 
que se desenvolve, que tem crescimento econômico, 
que tem, hoje, o maior programa de atenção aos mais 
pobres. É um País que é referência no mundo em vá-
rios aspectos e, nos últimos anos, aprendeu e está 
aprendendo, ainda, a tratar com responsabilidade a 
questão ambiental. 

O desafio é enorme: é o Ano Internacional das 
Florestas e o Brasil vai sediar a Rio+20, que dá sequ-
ência à Rio-92. O Brasil pode e deve ser o palco da 
retomada, por parte dos países desenvolvidos e do 
próprio mundo, de um modelo de desenvolvimento 
que possa ser sustentável.

Venho aqui, hoje, para dizer que mesmo enten-
dendo, acompanhando e sabendo que estamos perto de 
um acordo, perto da possibilidade de um entendimento 
na Câmara dos Deputados, na noite de ontem, na ma-
drugada de hoje, ocorreram episódios lamentáveis. 

Primeiro, eu queria fazer justiça ao Deputado Aldo. 
Ele é Relator de um dos projetos mais problemáticos, 
mais complexos que o Brasil aprecia, hoje, por meio 

da Câmara dos Deputados e, também, do Senado. 
Andou o Brasil inteiro, estabeleceu alguns pontos im-
portantes, foi combatido e até atacado. Agora, quan-
do estamos perto de concluir ou de ver a conclusão 
desse debate na Câmara e que esta Casa, o Senado, 
prepara-se para colher esse debate e fazer talvez, 
como Casa revisora, o aperfeiçoamento daquilo que 
atende aos interesses do País e, especialmente, de-
fine se o Brasil quer-se consolidar como um País do 
século XXI ou se quer procurar o caminho do atraso 
por meio de uma legislação ambiental que possa estar 
à altura desse desafio, eu pude presenciar, divulgada 
nos meios de comunicação, uma agressão por parte 
do Deputado Aldo.

Eu gostaria, em respeito à pessoa dele, de dizer 
que foi um momento infeliz de uma carreira que tem 
passagens tão brilhantes. A biografia do Deputado Aldo 
não combina com o linguajar que ele adotou, ontem, 
quando se referiu à ex-Ministra Marina Silva da ma-
neira como o fez.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte, Governador?

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Peço um aparte a V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Com 
todo prazer. Deixem-me só concluir uma parte desse 
meu raciocínio. 

A agressão não se justifica por qualquer ataque 
que o Deputado Aldo possa ter sofrido. Eu conheço 
bem Fábio Vaz, esposo da Marina Silva. As informações 
que basearam o posicionamento do Deputado Aldo no 
mínimo são imprecisas e têm outros interesses por trás. 
A Senadora Marina, ex-Ministra, ex-Senadora, é uma 
pessoa correta, ética, honesta e que tem seus pontos 
de vista e suas teses. Aliás, no Acre, nós costumamos 
dizer, quando o tema é ambiental, que nós não temos 
causa, é a causa que nos tem. 

Ontem, em resposta a alguns dos muitos ataques 
que tem sofrido de toda parte, o Deputado Aldo se re-
feriu ao marido da Senadora Marina Silva como um 
contrabandista ligado a desvio de madeira. Quero crer 
que foi um posicionamento infeliz do brilhante Depu-
tado Aldo e, nesse sentido, eu espero, sinceramente, 
que ele possa rever essa posição. É importante isso 
para nós, para o trabalho que ele está fazendo, mas 
eu não posso deixar de, pelo menos, registrar que o 
Sr. Fábio Vaz de Lima é uma pessoa correta.

Nessa época, depois de dirigir o GTA, Grupo de 
Trabalho Amazônico, ele estava trabalhando comigo 
no Governo do Acre. Então, ele não poderia estar no 
Pará. Naquele período, o Brasil e o Pará estavam tra-
balhando em um programa chamado Madeira é Legal, 
e houve uma ação da Polícia Federal, que prendeu 
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funcionários do Ibama e do Estado do Pará. O Fábio 
já não estava mais lá, mas havia um outro Fábio, o Fá-
bio Abdala, dirigindo o mesmo GTA. Pessoas, talvez 
alguns ex-funcionários do Ibama, pessoas que agem 
no submundo da Amazônia, tentaram transferir imedia-
tamente para a então Ministra Marina uma acusação 
que não cabia nem a ela, nem ao seu esposo.

Aqui no Congresso, havia uma CPI e queriam 
colher o depoimento do marido da Ministra Marina, o 
Fábio, que não tinha culpa nenhuma e não era acusa-
do de nada. Foi muito importante o papel do Ministro 
Aldo naquele momento, para garantir que a verdade 
prevalecesse e que não fosse feito esse depoimento, 
que era absolutamente desnecessário.

O problema é que, na madrugada e na noite de 
ontem, talvez assoberbado pela pressão por que o 
Deputado Aldo está passando e que, talvez, poucos 
aguentariam, ele se referiu a esse episódio como se 
soubesse de alguma irregularidade e como se, naque-
la época, tivesse acobertado e protegido o marido da 
Senadora, então Ministra Marina. 

Isso não é verdade. Prefiro creditar isso ao mo-
mento de dificuldade por que ele está passando, porque, 
afinal, o trabalho que ele fez foi exaustivo e a ideia da 
composição com o Governo é real e é concreta, para 
que a gente possa ter um texto de acordo.

Então, em respeito à ex-Ministra, à ex-Senadora, 
que muito orgulhou esta Casa, e a uma companheira 
de sonhos por um Brasil melhor, por um Acre melhor, 
em respeito à Senadora Marina, ex-Ministra, e ao Fábio 
Vaz, um profissional qualificado, honesto e correto, que, 
hoje, assessora o Governo do Acre, pela competência 
que tem e pela dedicação de construtor do projeto que 
implementamos no Acre, eu quero fazer um registro.

Neste momento, cedo um aparte ao Senador 
Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Senador Jorge Viana, quero dizer que o Deputado 
Aldo Rebelo – eu o conheci ao longo do tempo em 
que fiquei na Câmara –, antes de qualquer coisa, é 
um grande brasileiro. É um homem que, ao relatar o 
Código Florestal, até por sua isenção, muitos querem 
transformar – aí, sim, de uma forma oportunista – num 
ruralista. Quando o Aldo foi indicado, eu fui um daque-
les que concordei. Na verdade, trabalhei para que o 
Aldo fosse indicado Relator, porque eu entendia que 
não poderia, na relatoria, ter alguém muito ligado ao 
setor ambiental ou à área da agropecuária, e o Aldo, 
no meu entendimento, era a pessoa vocacionada. O 
que aconteceu ontem, Governador, é que o Deputado 
Aldo, depois de ter ficado horas e horas fazendo um 
texto em concordância com o Líder do Governo, De-
putado Vaccarezza; o Líder do meu Partido, Henrique 

Eduardo Alves; e todos os líderes, fez sua leitura. Na 
hora da votação, o Deputado Líder do PT, Paulo Tei-
xeira, subiu à tribuna dizendo que o texto do qual ele 
havia tomado conhecimento não era o que o Aldo tinha 
apresentado. Aí, deixe-me concluir, no Twitter, segundo 
o Deputado Aldo, a ex-Ministra afirmou que o Deputa-
do Aldo Rebelo estava fraudando o texto. Foi isso que 
desencadeou o que V. Exª viu. Concordo com V. Exª. 
Não estou defendendo, mas apenas dizendo que...

(Interrupção do som.)

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –... 
temos que levar em consideração o momento em que 
aquilo aconteceu. Depois de um trabalho como o dele, 
ser acusado de estar fraudando o texto, um homem 
com a envergadura, com a postura moral do Deputado 
Aldo Rebelo?! Ele reagiu talvez no clima da emoção. 
Não que isso justifique. Estou apenas tentando retra-
tar, aqui, o que de fato aconteceu, ontem, na Câmara 
dos Deputados. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Incor-
poro o seu posicionamento, até porque fiz questão 
de ressalvar a importância e a dificuldade que teve o 
Deputado Aldo para fazer esse trabalho. Foi ao Acre 
várias vezes, andou o Brasil inteiro: isso é um fato e 
a contribuição dele está dada. O problema é que nós 
chegamos a uma fase em que entram os interesses. 
Alguns estão nesse debate pensando no futuro do 
País, pensando no futuro da própria agricultura, do de-
senvolvimento sustentável. Outros estão nesse debate 
por conta de interesses econômicos – há todo tipo de 
interesse –, outros por posição ideológica. É normal e 
esse debate, agora, foi adequadamente trazido, por-
que ele acontece aqui no Congresso. Está na Câmara 
dos Deputados e já, já chega aqui. Isso é importante. 

Agora, faço a ressalva de que não sigamos por 
esse caminho, que pode, aí sim, manchar o trabalho 
feito com tanta dedicação pelo Deputado Aldo, indepen-
dentemente das divergências. Acho que é possível me-
lhorar o relatório do Deputado Aldo. Aliás, é fundamental 
que se melhore. Tenho trabalhado com o Governo para 
que isso aconteça, e isso está acontecendo. 

Quanto à situação de ontem, acredito que o De-
putado também deverá encontrar uma maneira de 
recolocar esse tema no tom adequado, mas eu me 
sinto na obrigação de fazer essa ressalva, porque o 
assunto em relação ao marido da Senadora Marina 
tinha ocorrido na véspera de uma eleição, foi trazido 
por pessoas que tinham outros interesses que não o 
da disputa eleitoral, e, lamentavelmente, agora volta, 
a partir de um momento infeliz do Deputado Aldo – eu 
compreendo –, pela pressão.
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É óbvio que, se ele é o autor do projeto, não 
pode fraudá-lo. Ele é o autor. Nós podemos discordar 
da proposta dele. Mas houve essa situação ontem na 
Câmara e estou trazendo ao Senado, em respeito ao 
Fábio, em respeito à ex-Ministra Marina e também ao 
próprio Deputado Aldo. 

Senadora Vanessa.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu pedi o 

aparte antes. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sena-

dora Ana Amélia, desculpe. 
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Jorge Viana, meu partido é o Partido Progressista, não 
tenho alianças com o Deputado Aldo. Como jornalis-
ta, durante muitos anos acompanhei o trabalho dele, 
especialmente em um tema que foi, tanto quanto o 
Código Florestal, polêmico nesta Casa: a Lei da Bios-
segurança. Isso foi emblemático para o meu Estado 
do Rio Grande do Sul. E Aldo Rebelo, à época, como 
agora, tem...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Queria pedir, Senador Jorge Viana,... Já pror-
roguei o prazo de V. Exª por seis minutos, além dos dez 
regimentais. Portanto, vou conceder mais três minutos 
para que possa concluir. 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Mas eu 
não terminei de falar, Presidente. Então, por isso estou 
dizendo que me surpreende que V. Exª aceite que ele 
seja acusado sem o direito de defesa. Ele foi acusado 
pela Ministra Marina Silva. E V. Exª agora, usando a 
tribuna, também levantou suspeitas sobre a idoneidade 
e sobre a seriedade desse trabalho, quando o senhor 
disse que o Deputado trabalha sob interesses que o 
senhor não revelou quais. Eu gostaria de saber quais 
são, na sua visão, esses interesses, porque tenho, pelo 
Deputado Aldo Rebelo, um respeito inabalável.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Senado-
ra, eu me referi ao tema. É um tema em que todos os 
interesses estão postos, do econômico ao ideológico. 
Eu não disse que o Deputado Aldo está trabalhando 
exclusivamente com interesse econômico ou outro; es-
tou dizendo que o tema gera todo tipo de conflito por 
envolver todo tipo de interesse. Foi nesse sentido. 

Ao contrário, fiz questão de registrar aqui a de-
dicação e a seriedade com que o Deputado Aldo tem 
feito esse trabalho. Foi Ministro do nosso Governo e 
tem exercido seu mandato. Eu falei que, em um mo-
mento de infelicidade e talvez pela pressão do debate 
que ele está vivendo, ele acusou pessoas – porque 
teve contato com esse tema – que não estavam ali 
de terem cometidos crimes. Ele estava na tribuna da 

Câmara e fez sua defesa. Por isso, chamei de um mo-
mento infeliz numa biografia que não cabe.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Mas a 
Ministra fez publicamente pelo Twitter, acusou grave-
mente o Deputado Aldo Rebelo, suspeitando que ele 
tivesse manipulado um texto que foi negociado com 
o Governo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Incor-
poro seu aparte, mas queria dizer que uma coisa não 
justifica a outra. Estou fazendo um reparo e não estou 
fazendo nenhuma acusação ao Deputado Aldo. Aliás, 
o que tenho de divergência com ele são alguns pontos 
de vistas que vêm no projeto.

Acabei de fazer um reconhecimento. Mas não 
posso deixar que um parlamentar brilhante, como é o 
Aldo, use a tribuna para acusar um terceiro que não 
tem tribuna, não tem onde se defender, numa questão 
de justiça, como é o caso do Fábio Vaz.

Concedo um aparte à Senadora Vanessa, para 
concluir

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Só mais um minuto.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu pediria ao Senador Mozarildo, porque, na reali-
dade...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Já passou o dobro do tempo, Senadora.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Perfeitamente, mas acho que o assunto é impor-
tante.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Mas todos são importantes.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Quero cumprimentar o Senador Jorge Viana pela 
solidariedade que ele demonstra à Ministra Marina 
Silva. Parabéns, Senador. Eu acho que os senhores 
têm uma luta, uma vida em comum de construção não 
só da democracia, mas de um estado de segurança 
no seu Estado, o Acre. Entretanto, penso que V. Exª 
– esta é a minha sugestão – precisa ouvir mais o que 
aconteceu no plenário. Eu quero corroborar...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
...com tudo o que disse o Senador Moka e a Senadora 
Ana Amélia, mesmo porque sou da bancada do Partido 
do Aldo – sou do PCdoB – e fui procurada hoje, muito 
cedo, por membros da minha bancada para me rela-
tarem o que aconteceu no dia de ontem, exatamente 
temendo isso que foi dito. Ocorre que a negociação foi 
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difícil. O Deputado Aldo Rebelo produziu um relatório 
fruto de um acordo, assinado, inclusive, pelo Deputado 
Paulo Teixeira, que depois foi à tribuna – isto está nas 
notas taquigráficas; V. Exª pode procurar – da Câma-
ra dizer que o Senador Aldo havia fraudado o relató-
rio, que o Senador Aldo havia incluído questões que 
não haviam sido negociadas. E, debaixo, o Senador 
Aldo recebeu impressos mostrando a intervenção da 
Senadora...

(Interrupção do som.)

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Estou concluindo. Eles teriam enviado para o Deputado 
Aldo Rebelo... Eles teriam enviado para o Deputado 
Paulo Teixeira a informação que ele disse ao microfo-
ne. Então, eu acho que se o Deputado Aldo tem que 
reparar algo, primeiro, o Sr. Fábio tem que fazer isso, 
porque o Deputado Aldo não mudou relatório nenhum. 
Então, imagine V. Exª na situação do Deputado Aldo, 
sendo acusado pelo Líder do Partido dos Trabalhadores 
de ter fraudado, de ter mudado, e usando a seguinte 
expressão: “Incluiu pegadinhas que não podem ser 
aprovadas”. Precisamos verificar isso. E tenho certeza 
de que, a partir disso, as partes, que têm uma história 
em comum, vão se acertar. Não tenho dúvida nenhu-
ma quanto a isso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sena-
dora, sei da seriedade de V. Exª e dos demais colegas, 
por isso que, em nenhum momento, estou fazendo 
referência. Falei ainda que o Deputado Aldo tem sido 
atacado de toda sorte, e não fiz nenhuma referência. 
Só estou dizendo que o Fábio Vaz de Lima não fez ne-
nhum ataque ao Aldo. E foi colocado em uma história 
ontem, entendo que por conta do calor do debate que 
estava havendo, num momento infeliz. O Deputado 
Aldo saiu do debate que estava acontecendo, o que é 
correto e é adequado, até para se defender e colocar 
seu ponto de vista. 

Sr. Presidente, obrigado pela tolerância.
Eu queria apenas fazer o registro em relação a 

Fábio Vaz de Lima, e há nada corporativo nisso. É o 
mesmo senso que o Deputado Aldo usa: que não per-
maneçamos quietos diante de alguma injustiça. 

Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, a 
Srª Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Antes de conceder a V. Exª a palavra pela or-

dem, quero esclarecer que fico até desconfortável aqui. 
Não sou membro da Mesa, estou aqui convocado por V. 
Exª para cumprir o Regimento. O Senador Jorge Viana 
ocupou a tribuna por 22 minutos, portanto, o dobro do 
tempo mais dois minutos. Quero que entendam que 
não tem só o Senador Jorge Viana para falar. Então, é 
desconfortável a minha posição. Se algum membro da 
Mesa estiver presente e quiser assumir, para cumprir 
ou descumprir o Regimento, estou colocando à dispo-
sição. Mas não posso ficar aqui parecendo antipático 
diante de um descumprimento do Regimento.

Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Mozarildo, 
quero fazer minha inscrição para uma comunicação 
inadiável no lugar do Senador Jorge Viana, que, por-
que esteve inscrito, abdicou da comunicação inadiável. 
Creio que é o próximo. Então, estou me encaminhando 
para a tribuna.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tem a palavra V. Exª, para uma comunicação 
inadiável, Senadora Marta Suplicy.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pela ordem.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Para pedir minha ins-
crição, no horário de liderança, pelo PV.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pela liderança.

Tem a palavra V. Exª, Senadora Marta Suplicy. 
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado-
ra.) – Senadores e Senadoras, vocês que estão nos 
escutando em suas casas, hoje tivemos na Comissão 
de Direitos Humanos uma situação que seria de gran-
de momento para toda a comunidade LGBT. Por quê? 
Discutia-se e seria votado o parecer referente ao com-
bate à homofobia, mas, na discussão, percebemos que 
a situação era de empate e que, a qualquer momento, 
poderia haver algum desfalque, alguma entrada, tería-
mos uma situação mais complicada, e foi pedido que 
se ampliasse a discussão.

Acatei porque esta é uma Casa de diálogo, ape-
sar de o diálogo ter sido feito. O pedido de alguns 
para que houvesse proteção a templos e igrejas para 
a comunicação em recinto fechado de sua crença, fé 
e dogma foi colocado. 

Quero lembrar a todos que essa é uma situação 
de difícil compreensão para milhões de pessoas que 
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padecem dessa violência. Desde que foi desarquivado 
o projeto aqui nesta Casa, tenho recebido inúmeros 
e-mails contando de xingamento, desacato, espanca-
mentos, alguns registrados outros não, e outros casos 
vividos, como humilhação em postos de polícia, e a 
maioria da população não tem acesso porque não sai 
nos jornais. Temos desde jovens de 14 anos contando 
fenômenos de bullying ocorridos na escola por cau-
sa da sua homossexualidade até cidadãos que não 
conseguem sair para trabalhar, com medo, paranoia, 
doença de pânico, medo de serem atacados ou de si-
tuações como a vivida por um deles, que me contou 
esta semana que foi chamado de bicha, por quase um 
quilômetro, por um número de pessoas, e o medo de 
ser linchado por essas pessoas.

O projeto que combate a homofobia tem que ser 
entendido não como um projeto que é contra qualquer 
pessoa, como disse o Ministro recentemente, em seu 
pronunciamento sobre a união estável homoafetiva, 
que ganhou no Supremo por dez a zero. Como nin-
guém perde, todos ganham. Nenhum heterossexual, 
nenhum religioso vai perder com isso. 

Vamos ter simplesmente uma Nação mais ci-
vilizada, menos barbárie, menos homicídios. Hoje, o 
número de homicídios cresce em relação aos homos-
sexuais; de 2009 para 2010, mais que duplicou o nú-
mero de homicídios.

Então, temos de perceber que a violência au-
mentou. O motivo do aumento é uma interrogação, 
porque a sociedade civil como um todo acolhe melhor. 
O Judiciário fez avanços extraordinários nestes últimos 
dez anos, que culminaram com o pronunciamento da 
última semana. O próprio Presidente Lula fez avanços 
quando permitiu a casais homoafetivos declararem 
conjuntamente o seu Imposto de Renda. O Legislativo 
não tem mais como se justificar em se calar, em omi-
tir, em se negar a ter uma posição favorável a esses 
milhões de brasileiros.

Então queria deixar aqui a minha posição. Torna-
se cada vez mais difícil a compreensão e há dificuldade 
de diálogo que estamos encontrando com as pessoas 
que dizem que não têm preconceito. Eu gostaria muito 
que não só dissessem que não têm preconceito, que 
têm respeito e tudo mais, como também transformas-
sem isso em ação. E a ação que pode proteger os ho-
mossexuais desse aumento da violência é o projeto 
que combate a homofobia: o PL 122.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Marta Suplicy, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora Marta 
Suplicy.

Cumprimentamos V. Exª não apenas pelo pro-
nunciamento, mas também pela postura que tem 
tido diante de assunto tão importante como o que 
traz à tribuna. Na realidade, V. Exª relata um projeto 
que visa a coibir, a diminuir os índices de violência 
no Brasil, que, infelizmente, têm sido crescentes. E é 
dever do Parlamento brasileiro dar maior segurança 
jurídica para que as pessoas sintam mais proteção 
em nosso País.

Continuando as inscrições, convido para fazer 
uso da palavra, como orador inscrito, portanto, por dez 
minutos, Senador Roberto Requião.

V. Exª, ex-Governador do Estado do Paraná, 
dispõe de até dez minutos para falar da tribuna. Cer-
tamente a Mesa, que já tem conhecimento de que 
o seu pronunciamento é muito consistente, longo, 
terá a bondade, como tem tido com todos os parla-
mentares, de garantir-lhe o tempo necessário para 
a conclusão.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senadora Vanessa, que assume nesta tarde a 
Presidência do Senado da República, na direção dos 
trabalhos, eu sou conhecido nacionalmente por ter, no 
Paraná, posto um freio na ganância da mídia. Assumi 
o Governo quando um Governo anterior ao meu havia 
gasto mais de R$2 bilhões em dois períodos consecu-
tivos de mandato. Fui chantageado e, como resposta, 
tirei do orçamento do Estado do Paraná os recursos 
que poderiam cobrir as chantagens da mídia. Isso é 
notório no País inteiro.

Nos dias que passaram, sofri um dos mais impie-
dosos massacres de que foi alvo um político na mídia 
nacional. Nunca fui tão agredido! Nunca vi minha vida 
tão revirada! Desencavaram coisas que eu próprio, 
suposto autor, desconhecia. No seio dessa saraiva-
da, pelo menos um consolo: ninguém teve coragem 
de dizer que eu era ladrão. Chamaram-me de tudo. 
Acusaram-me de coisas e loisas, mas não de meter a 
mão em dinheiro público.

Hoje, quero falar dos tantos processos a que 
respondo, das tantas ações indenizatórias que já pa-
guei e daquelas que estão em andamento. Por quê? 
Porque tenho o péssimo hábito de não usar eufemis-
mos e de chamar as coisas pelo nome: pau é pau, 
pedra é pedra, ladrão é ladrão, especialmente ladrão 
do Erário. Vou, assim, relatar por que sou um dos Se-
nadores que mais acumula processos hoje. Vamos à 
verdade dos fatos.
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No dia 23 de março de 2003, o programa Fantás-
tico, da Rede Globo, divulgou cenas que poderíamos 
classificar como assalto à boca do caixa. A emissora 
reproduzia imagens captadas no dia 12 de dezembro 
de 2002 por câmeras de segurança de uma agência 
do Banco do Brasil em Curitiba, mostrando o então 
mais conhecido doleiro e lavador de dinheiro sujo do 
País, Beto Youssef, o procurador de uma empresa fa-
lida e um funcionário da Companhia Paranaense de 
Energia, a nossa Copel, sacando R$40 milhões da 
conta da estatal. 

Era a consecução de um golpe contra os cofres 
do governo estadual. Um golpe ousado a provar com 
que desfaçatez assaltava-se o dinheiro público em 
meu Estado.

A história é a que conto a seguir.
No último trimestre de 2002, quando eu já era 

o Governador eleito, e ainda não empossado, do Pa-
raná, o então Secretário da Fazenda do Estado e, ao 
mesmo tempo, Presidente da Copel, Ingo Hubert, per-
petrou aquilo que jornais locais, a Folha de S.Paulo 
e a Rede Globo chamaram de mutreta, negociata, 
golpe, fraude.

Foi assim: uma empresa falida, de nome Olvepar, 
havia requerido à Receita Estadual, órgão vinculado á 
Secretaria da Fazenda, o reconhecimento de créditos 
tributários. O síndico da massa falida afirmava que a 
Olvepar era credora de tributos estaduais. A Receita 
negou o pedido dizendo que tais créditos, definitiva-
mente, não existiam. No entanto, o Secretário da Fa-
zenda, Ingo Hubert, avocou o processo, desprezou o 
parecer da Receita e reconheceu os créditos. E como 
ele era também Presidente da Copel, ordenou à estatal 
que comprasse os créditos tributários que ele, como 
Secretário da Fazenda, reconhecera. Quer dizer, bateu 
o escanteio e fez o gol. Um gol contra o erário. Uma 
fraude de cento e seis milhões de reais. As imagens 
exibidas naquele domingo à noite, dia 23 de março, 
pela Globo, mostravam o doleiro Beto Youssef, o te-
soureiro da Copel e o procurador da Olvepar, sacando 
no caixa de uma agência do Banco do Brasil o produto 
da contrafação.

Em três parcelas, Youssef retirou 40 milhões da 
conta da Copel e, em uma operação clássica de seu 
estilo conhecido, de doleiro. pulverizou a quantia em 
contas de microempresários do Rio de Janeiro, fazen-
do a bufunfa desaparecer.

O Ministério Público desvendou a fraude, abriu 
processo contra os envolvidos e Ingo Hubert só não foi 
preso porque escapou pelos fundos de sua casa.

Pois bem, diante disso tudo e por causa de mais 
uma fraude contra a Copel – essa de R$16.800 – tam-
bém envolvendo o Presidente e Secretário da Fazenda 

Ingo Hubert, eu o chamei pelo nome que se dá a quem 
se apropria do alheio.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, como ele não 
havia sido julgado ainda e até hoje não o foi, processou-
me, e fui condenado a pagar a ele uma indenização 
por danos morais de R$25 mil. O desvio de mais de 
R$106 milhões não foi julgado, mas o denunciante, 
que defendia o Erário, o Governador do Paraná que 
cumpria a sua obrigação de defesa do interesse pú-
blico foi julgado e foi condenado. 

Daí refaço uma recomendação que tenho feito 
amiúde: se, por acaso, um dos Srs. Senadores e Se-
nadoras, andando pelas ruas, flagrarem um larápio 
furtando a bolsa de uma senhora, jamais gritem “pega 
ladrão”, porque o indigitado ainda não foi julgado pelo 
ato e ele pode processá-los pela acusação. 

Outro caso, fazendo um balanço das tantas irre-
gularidades que encontrara, quando assumi o governo, 
notei que uma determinada obra rodoviária fora paga 
duas vezes pelo Departamento Estadual de Rodagem 
– o DER do Paraná. Valor: mais de R$10 milhões. Cha-
mei o empreiteiro e ele confessou que não vira a cor do 
dinheiro. Que recebera e repassara a quantia à frente 
para o pagamento de dívidas de campanha eleitoral. 
Detalhe: o Departamento Jurídico do DER negara pa-
recer favorável ao pagamento da obra. Ainda assim, 
o então chefe do DER José Richa Filho, de alcunha 
Pepe, irmão do atual Governador do Paraná e agora 
seu Secretário de Obras, fez o pagamento. 

Esse caso também não foi julgado, mas eu tive 
que pagar R$40 mil de indenização ao Sr. Euclides 
Scalco, que era tesoureiro da campanha do candida-
to para o qual supostamente os R$10 milhões teriam 
sido desviado. Ele se sentiu ofendido pela denúncia, 
processou-me e fui condenado, mas o roubo não foi 
ainda devolvido ao Paraná. Quer dizer, mais uma vez 
o denunciante foi punido, e os denunciados não foram 
julgados.

Mais um caso, Senadora Vanessa Grazziotin. 
No ano 2000, a CPI do Narcotráfico da Câmara 

Federal acusou o então Delegado da Polícia Civil, João 
Keppes Noronha, de envolvimento com o narcotráfico. 
Para não ser preso, ele fugiu. 

Quando assumi o Governo, em 2003, disse que 
iria extirpar a banda podre da Polícia e citei o caso do 
Delegado Noronha e de outro Delegado, Guaraci Jo-
arez de Abreu. Como eles não tinham sido julgados, 
processaram-me, e tive de pagar uma indenização, 
para os dois, de R$38 mil. 

Essas algumas indenizações que eu paguei, 
Presidenta.

Na verdade, há uma outra, mais antiga e bem mais 
salgada. Uma indenização de R$100 mil para um juiz 
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eleitoral porque eu me insurgi, com certa veemência, 
digamos, contra uma decisão dele. Pergunto aos Srs. 
Senadores: quem, aqui, já não fez o mesmo diante de 
decisões controversas da Justiça Eleitoral?

Há três outras acusações que estão suspensas 
à espera de que sejam julgadas as apelações.

Primeira, o Sr. José Cid Campêlo Filho, ex-Se-
cretário de Estado do governo que me antecedeu, 
pede uma indenização de R$25 mil. Ele foi preso por 
determinação do Ministério Público, acusado de estar 
envolvido com Ingo Hubert, naquele golpe de R$16,8 
milhões, a que já me referi.

Em uma reunião com os prefeitos, ao saber da 
prisão de Campêlo Filho, comentei que passava a en-
tender o significado da expressão “cadeia produtiva”. 
Ele se ofendeu e me processou. O processo está aí 
no Supremo.

Segunda: mais uma vez o Sr. Campêlo Filho, 
agora acompanhado de outro ex-secretário de Jaime 
Lerner, o Sr. Giovani Gionédis, quer que os compen-
se. Eles disseram que eu nomeava parentes para o 
governo. Eu respondi que o governo anterior, de que 
eles fizeram parte, nomeava ladrões. Não gostaram 
da resposta; querem ser remunerados.

Terceira, o Deputado Estadual Edson Praczyk 
quer R$80 mil de indenização porque eu disse, em 
uma entrevista, que ele pedira um “mensalinho” para 
apoiar o meu governo. Foram o então secretário de 
Comunicação e o líder do governo na Assembleia do 
Paraná que me contaram. Repeti o que disseram, e lá 
vem mais uma condenação.

Ainda algumas outras ações em andamento, com 
pedidos de ressarcimento.

A Srª Cila Schulman quer ser indenizada por-
que era ela que coordenava a campanha para onde 
supostamente teriam ido os R$10 milhões desviados 
do DER.

(Interrupção do som.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– O Sr. Carlos Alberto Richa, o Beto Richa, hoje Go-
vernador do Paraná, quer ser indenizado porque era o 
candidato que teria sido beneficiado pelo desvio.

O Sr. José Richa Filho, à época do desvio diretor 
do DER e quem liberou o pagamento dos R$10 mi-
lhões, quer ser ressarcido porque se sentiu atingido 
pela denúncia.

E assim se acumulam as ações. Sempre o mes-
mo enredo. Denuncio a falcatrua, a denúncia não é 
julgada, mas o denunciado vai à Justiça, pede e ga-
nha reparação financeira. Os tais danos morais são 
ressarcidos, mas os danos aos cofres públicos per-
manecem impunes.

O pior de tudo é como essas indenizações por 
dano moral são noticiadas pela imprensa da qual eu 
cortei os proventos e as prebendas. Elas são noticiadas 
como se fossem a absolvição dos ladrões.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Peço mais um minuto para concluir.

O denunciado ganha uma ação de ressarcimento 
e sai por aí comemorando como se sua honra tivesse 
sido lavada, como se a minha denúncia fosse impro-
cedente. E, desgraçadamente, a mídia não contribui 
com uma vírgula para restabelecer a verdade dos fa-
tos e age como se o bandido houvesse sido declara-
do inocente.

Isso é terrível, Srªs e Srs. Senadores. Isso dói 
muito.

Não vou parar de chamar ladrões pelo nome. Se 
parar com as denúncias, não tem sentido continuar na 
política. Essas ações são, na verdade, tentativas de 
me intimidar, de me acuar, de me calar. Não apenas 
a mim. A este Senado, ao Parlamento. Às senhoras e 
aos senhores. Aos jornalistas sérios, honestos. 

Peço que entendam a situação. A Justiça é lenta. 
Lentíssima. E enquanto a Justiça não se pronuncia, 
ficamos limitados, tolhidos, manietados para denun-
ciar.

Por fim, mais uma vez, gostaria de gravar na me-
mória de todos, principal e especialmente na memó-
ria dessa imprensa rápida, ligeira no gatilho, sempre 
pronta para um assassinato de reputação: nada devo 
à justiça, a não ser os ditos crimes que a minha língua, 
nem sempre bem comportada – porque não peço a ela 
comportamento na defesa do interesse público – vez 
por outra perpetra.

E processam-me, tentam sequestrar a minha hon-
ra, a minha credibilidade e, com as condenações, o meu 
patrimônio. Que seja, não vou me calar mesmo. 

O silêncio, a omissão, a falta de reação, a fuga 
do confronto seria como renunciar à própria vida. Seria 
a morte de minha fé, de minha imensa fé no homem 
e na sua capacidade de construir um mundo justo, 
igual, bom para todos. Seria a morte de minha fé em 
valores, como a honestidade, a seriedade, o amor ao 
povo, a dedicação à causa pública, brasilidade e na-
cionalismo.

Não renuncio à vida. Logo, não renuncio à luta, por 
mais insidiosos, covardes, desleais, arrogantes sejam 
os ataques que se interponham no meio do caminho. 

Atrapalharam o meu caminho. “Eles passarão. Eu 
passarinho.” É de Mário Quintana.

(Interrupção do som.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Mas, a cada dia, a escória da mídia nacional tenta a 
provocação. Acusações falsas e, na falta da legislação 
que garanta a um Parlamentar ou a um cidadão qual-
quer o direito de resposta, têm-me restado a tribuna 
do Senado da República, a Internet e o especialmente 
o Twitter. Quero aqui saudar os milhares, as dezenas 
de milhares de companheiros que, pela Internet, me 
acompanham.

Obrigado, Presidenta Vanessa, pela tolerância 
do tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Imagine, a Mesa é que agradece 
pelo pronunciamento de V. Exª. Tem sido assim não 
só com V. Exª, mas com todos os Parlamentares que 
têm usado da tribuna.

Continuando a nossa sessão, convido agora para 
falar pela Liderança do Governo o Senador Romero 
Jucá, que tem 5 minutos regimentais, claro, com a to-
lerância necessária. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Serei conciso aos cinco 
minutos, Srª Presidente. Sei que são muitos oradores 
para usar da palavra, mas gostaria de saudá-la, sau-
dar a Presidente, saudar as Srªs e os Srs. Senadores 
e fazer um registro breve, mas importante.

Na última terça-feira, Srª Presidente, deveria 
ter havido um encontro entre a Presidenta Dilma e o 
Presidente Hugo Chávez, da Venezuela. O encontro 
estava marcado: teríamos uma reunião de trabalho ao 
meio-dia, mas o Presidente Chávez, por um problema 
de saúde, no joelho, não pode deslocar-se até o Bra-
sil. Esse encontro ficou de acontecer a partir de junho, 
aqui no Brasil; posteriormente a Presidenta Dilma irá 
à Venezuela.

Independente de não ter havido o encontro, eu 
promovi um encontro do Embaixador Maximilian Sán-
chez, Embaixador da Venezuela no Brasil, com o Go-
vernador José Anchieta, com a minha presença, do 
Deputado Rodrigo Jucá e do Secretário de Relações 
Exteriores do Governo do Roraima, Sérgio Pillon. Trata-
mos de uma pauta de assuntos importantíssimos, que 
devem continuar no debate entre a Presidenta Dilma 
e o Presidente Chávez. Esses dez pontos foram elen-
cados em conjunto com o Embaixador da Venezuela e 
foram repassados. Conseguimos avançar em questões 
importantes. Gostaria de registrar aqui alguns desses 
pontos e pedir a transcrição dos dez pontos, para que 
constem da Ata desta sessão.

O primeiro deles é a ampliação da cooperação 
entre o Brasil e a Venezuela na área de insumos agrí-
colas, muito importante para o nosso Estado. Depois, a 
aliança estratégica envolvendo o Brasil e a Venezuela 

no desenvolvimento de projetos industriais e agroin-
dustriais, principalmente no corredor da Amazônia 
Ocidental. Tratamos das questões burocráticas, das 
licenças sanitárias e fitosanitárias, bem como das li-
cenças para exportações e guias de exportações de 
madeira – que sejam facilitadas por parte da Venezue-
la, porque temos ainda uma burocracia que tem criado 
dificuldade aos empresários de Roraima.

Tratamos ainda da infraestrutura fronteiriça, bus-
cando a condição de melhorar a prestação de serviços 
na unidade armazenadora de Santa Elena de Uiarén, 
na Venezuela. Abordamos um assunto importante para 
a fronteira Brasil/Venezuela, que é a extensão do horá-
rio de 22h para 24h do ponto da fronteira, para que os 
brasileiros e venezuelanos possam transitar até meia-
noite, portanto, ampliando relação entre as cidades de 
Pacaraima e Santa Elena de Uiarén.

Tratamos do acordo Brasil/Venezuela para a re-
gionalização dos voos. É importante o fortalecimento 
dos voos regionais. Tratamos da necessidade da ce-
lebração do acordo para prestar serviço de saúde aos 
venezuelanos em território brasileiro. Tratamos também 
da questão da utilização ou da não necessidade da 
utilização do passaporte para ida a Caracas, Manaus 
e Boa Vista. 

Nos voos brasileiros já não se cobra mais o pas-
saporte venezuelano e vice-versa, mas, por terra, o 
Exército venezuelano e a Guarda Nacional, em deter-
minadas situações, ainda solicitam que o passaporte 
seja mostrado. Portanto, essa questão precisa ficar 
pactuada de vez. Já há um acordo para que o passa-
porte não seja mais exigido na ida até Caracas e na ida 
até Manaus, mas é importante que isso fique pactuado 
definitivamente no encontro entre os Presidentes.

São essas as questões que eu gostaria de res-
saltar. Peço a transcrição das propostas prioritárias 
que foram acordadas com o Embaixador Maximilian 
Sánchez.

Na próxima semana, na terça-feira, almoçarei 
novamente com o Embaixador na Embaixada da Vene-
zuela para tratar dos desdobramentos dessas questões, 
que são prioritárias para a relação Brasil-Venezuela, 
mas fundamentais para o desenvolvimento e para o 
futuro do nosso Estado de Roraima.

Peço a transcrição do material mencionado e 
agradeço a V. Exª. Conforme o compromisso que as-
sumi, não usei todo o tempo a que tinha direito. 

Muito obrigado, Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – É verdade, e os seus colegas, com-
panheiros de Parlamento, estão agradecidos por sua 
generosidade. 

V. Exª será atendido na forma do Regimento, Se-
nador Romero Jucá.

Cumprimento-o por trazer assuntos importantes 
não só para Roraima, vizinha da Venezuela, mas para 
o Brasil inteiro. Precisamos ampliar, sem dúvida ne-
nhuma, as relações culturais e, sobretudo, comerciais 
com esse país vizinho.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Randolfe, V. Exª 
tem a palavra pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, so-
licito minha inscrição na Ordem do Dia pela Liderança 
do PSOL conforme documento de autoria da nossa 
Líder, Senadora Marinor Brito, já enviado à Mesa.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – V. Exª solicita inscrição para falar 
no período da Ordem do Dia?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perdão, para falar no grande expediente pela Lide-
rança do Partido Socialismo e Liberdade.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, para falar no momento 
da inscrição.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito, pela Liderança do Partido Socialismo e Li-
berdade.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Só gostaria de comunicar-lhe que, 
antes de V. Exª, estão inscritos para falar pela Liderança 
a Senadora Lídice da Mata, o Senador Paulo Davim e 
o Senador Valdir Raupp.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Obrigado, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – V. Exª já está inscrito.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não sem antes, Presidente, cumprimentar V. Exª e o 
Senador Romero Jucá pelo relato. Muito nos felicitam 
as notícias sobre a aproximação das relações entre o 
nosso querido Norte do Brasil e a República Boliva-
riana da Venezuela. É uma aproximação que fará bem 
para o Brasil, para a Venezuela e, em especial, para a 
nossa região amazônica.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Graziottin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito bem, Senador.

Dando continuidade aos trabalhos, convidamos 
para fazer uso da palavra o orador inscrito Senador 
Wellington Dias, que governou com brilhantismo o 
Estado do Piauí.

Senador, V. Exª dispõe de até dez minutos na 
tribuna.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, minha gratidão pelas palavras de 
V. Exª.

Eu queria fazer alguns registros. 
Em primeiro lugar, quero deixar o meu aplauso à 

Senadora Marta pela postura adotada hoje na Comis-
são de Direitos Humanos, quando optou pela busca 
de um entendimento para que possamos ter um texto 
que chegue a algo que acho incontestável, que é a 
não-aceitação da violência ou da discriminação, da 
homofobia como se diz, em relação às pessoas em 
qualquer região do Brasil. Como consta do próprio 
texto, isso se estende a questões não só de sexo, mas 
de raça e também de religião. Precisamos de um texto 
que não coloque o Poder Público na situação de am-
pliar conflitos na sociedade. Nesse ponto, quero aqui 
parabenizá-la e, ao mesmo tempo, dizer que acato a 
proposta do nosso Líder da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, Senador Humberto Costa. 

Quero também manifestar a minha solidarieda-
de, tanto à Senadora Marta como à Senadora Marinor, 
em razão da lamentável situação caracterizada como 
de violência de um parlamentar da Câmara, ainda no 
plenário da Comissão de Direitos Humanos.

Não podemos, numa Casa como esta, entre Par-
lamentares, chegar ao ponto a que chegamos. Isso vem 
se repetindo, e é preciso que a Câmara dos Deputados 
se debruce sobre o problema. É possível termos aqui 
diferenças, termos posições distintas, mas é preciso 
termos respeito, mostrarmos maturidade e respeito na 
convivência em uma Casa como esta, que representa 
diferentes interesses de diferentes setores da sociedade 
e, ao mesmo tempo, de todas as regiões do País.

Quero ainda, Presidente, registrar o meu apoio 
a uma luta do Sindicato dos Bancários do meu Esta-
do, que manifesta preocupação com o crescimento de 
assaltos a bancos naquele Estado e chama atenção 
para medidas na área de segurança.

Registro aqui, a propósito, o assassinato do ge-
rente do Banco do Brasil de Luzilândia, no Piauí, du-
rante um assalto esta semana, pessoa com quem tive 
o privilégio de conviver. Morreu de forma violenta. Os 
bancos precisam cumprir algumas regras de seguran-
ça – como a instalação de portas giratórias e de um 
conjunto de equipamentos de segurança – cuja não-
aplicação vem gerando conflitos como esse.
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Estive participando de um fórum sobre a pessoa 
com deficiência na cidade de Campo Maior – peço, ali-
ás, que seja dado como lido pronunciamento em que 
registro a minha presença nesse Fórum Regional de 
Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. Lá 
comemoramos o aniversário da criação do Centro de 
Referência em Reabilitação, que já registra, em três 
anos de funcionamento, 172 mil atendimentos no Es-
tado do Piauí.

Mas quero aqui destacar, já que concluímos no 
dia de ontem a Marcha dos Prefeitos a Brasília, as me-
didas anunciadas pela Presidente da República Dilma 
Rousseff. Com certeza, repercute bem a liberação de 
recursos para convênios de 2007, 2008, 2009 e ou-
tros de 2010. Foram liberados R$500 milhões. Isso 
foi anunciado pela Presidente, que também garantiu 
a quitação das medições prontas. Isso beneficiou, e 
muito, um conjunto de Municípios do meu Estado na 
área de estradas, na área de centros de convenção, 
de sistemas de água, de unidades hospitalares, de 
aquisição de equipamentos, enfim, num conjunto de 
obras e ações importantes. 

Destaco ainda as explicações dadas em relação à 
implantação do Pronatec, aos avanços para a área de 
educação, ao chamamento para esse programa que é 
o Brasil sem Miséria, programa em relação ao qual a 
Presidente quer uma participação decisiva, como foi 
no Bolsa Família do Governo do Presidente Lula. Ela 
pediu a mesma participação dos Municípios em rela-
ção ao Brasil sem Miséria e também manifestou cla-
ramente uma posição de apoio à aprovação da PEC 
nº 29, que regulamenta as condições de aplicação de 
recursos na área da saúde. 

Quero aqui, Srª Presidente, fazer um apelo ao 
Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que 
possamos, até o mês de junho, votar esse importante 
projeto para o povo brasileiro, considerando as dificul-
dades que temos em diversas áreas – na área do PAC, 
na área do Minha Casa, Minha Vida e num conjunto de 
outros projetos importantes para o Brasil.

Queria ainda dizer que tratarei, na próxima se-
mana, de um tema que foi abordado superficialmente 
– eu diria de raspão –, embora seja um dos pontos 
centrais da Marcha dos Prefeitos – da Marcha dos 
Municípios, da Marcha dos Vereadores e tenho cer-
teza, se quiserem fazer também uma, da Marcha dos 
Governadores. Refiro-me a um tema que diz respeito 
a diversas regiões: o pré-sal. 

Aqui, há pouco, tratei com o Líder Romero Jucá 
no sentido de podermos, assim como estamos fazendo 
com o Código Florestal, tratar desse tema nesta Casa. 
E isso por duas razões simples. Só temos duas alter-
nativas: a primeira é votar no Congresso Nacional, por-

tanto Câmara e Senado, o veto, aprovar ou derrubar o 
veto. Essa é uma alternativa. A outra é partir do projeto 
que se encontra na Câmara, que precisa, após enten-
dimento, ser aprovado na Câmara e no Senado. 

Eu defendo que tenhamos um substitutivo que 
seja fruto de um entendimento, de uma negociação, 
para podermos, finalmente, dar uma resposta quanto 
ao destino dessa grande riqueza do povo brasileiro. 
Acho que há alternativas que evitam o desequilíbrio 
estrutural e financeiro de Estados como Rio de Janei-
ro e Espírito Santo, e que permitem uma distribuição 
justa desses recursos para todos os Estados brasilei-
ros. Creio que há um amadurecimento muito grande 
nessa direção e acho que é hora de trabalharmos as 
condições de aprovação. 

Eu estarei tratando, repito, de propostas em que 
estamos trabalhando. Propus ao Líder Romero Jucá 
que abramos esse diálogo junto às Lideranças na Câ-
mara e no Senado para que amadureçamos e chegue-
mos, ainda este semestre, a uma condição de votação 
desse tema nas duas Casas.

Pois muito bem, quero destacar um tema que 
não pode passar despercebido. 

A Presidente anunciou – e foi o ponto mais aplau-
dido naquele momento da abertura do evento com os 
prefeitos – a desburocratização na área dos convê-
nios. Não é uma tarefa simples, mas quero dizer que, 
com vontade política, com a decisão de fazer, é pos-
sível fazer. 

Eu defendo, pela experiência modesta que tive, 
a necessidade de uma consolidação de leis e normas 
que tratam que tratam da gestão para execução de 
obras na área pública. Há necessidade, como o Bra-
sil fez, por exemplo, em relação à área trabalhista, de 
que possamos unificar um turbilhão de leis, normas e 
regras que dificultam as condições, inclusive, de enten-
dimento. Muitas vezes, um gestor não cumpre porque 
sequer sabe da existência de uma instrução normati-
va, de uma decisão do TCU que vira lei, de uma de-
cisão do TSE que vira lei, de uma decisão de um juiz 
que vira lei. E, a partir daí, você tem uma parafernália 
muito grande para lidar na hora da realização de uma 
obra. Estamos num País que tem pressa de cresci-
mento, que tem condições de desenvolvimento, que 
tem condições se responder a um conjunto de ações 
e obras nas mais diferentes áreas.

Então, meu querido Moka, a primeira tarefa é esta: 
poder ter uma consolidação, reduzir num instrumento 
só, no País, milhares de regras que temos para que 
possamos trabalhar a gestão pública. Foi isso que se 
iniciou na área, por exemplo, dos projetos...

(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – V. Exª dispõe de mais dois minutos 
para concluir.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...relacionados à área de emergência, relacionados a 
enchentes, a secas, enfim. Nós reduzimos 112 legisla-
ções que tratavam sobre um tema como esse, ou seja, 
que não se conseguia executar. Reduzimos para seis. 
Ainda temos problemas, mas reduzimos. Creio que é 
possível fazer algo semelhante nessa área da desbu-
rocratização do nosso País.

Trabalhar o fundo a fundo. Quem já foi prefeito, 
quem já foi secretário, quem já foi governador sabe 
a facilidade de trabalhar o fundo a fundo, trabalhar 
uma obra na saúde com dinheiro do Sistema Único 
de Saúde, do fundo da saúde; trabalhar uma obra na 
educação com recursos do Fundeb. É diferente de um 
convênio, é diferente de todas as regras que temos 
para outras áreas. Acho que podemos ter um fundo 
nacional de obras – e os Estados e Municípios criarem 
o seu – e facilitar as condições também da redução 
da burocracia.

Na área da licitação, é inaceitável que não veja-
mos as mudanças a partir de vários exemplos no Pla-
neta. Um exemplo concreto para compreendermos, 
Srª Presidente: em um processo para o qual se abre 
concorrência e em que vão concorrer 30 empresas, 
você tem que analisar, previamente, uma por uma, e, 
de repente, só escolher uma. Os outros países... O 
Brasil, inclusive, usa isso.

Nas suas concorrências internacionais, nos con-
tratos com o Banco Mundial ou com outros países, para 
citar um exemplo, é possível fazer primeiro a seleção 
de qual é a empresa e analisar a documentação ape-
nas daquela empresa. 

No próprio PAC Minha Vida temos outro avanço. E 
eu, como governador, modestamente, contribuí nessa 
direção. A Caixa Econômica faz uma análise prévia das 
empresas, classifica-as e estas é que têm o direito a 
concorrer, como ocorre hoje com o Minha Casa Minha 
Vida. Então, é possível aí também se ter avanços.

Por último...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Só 
mais um minuto, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não. A Mesa concederá dois 
minutos a mais para que V. Exª possa concluir.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço a V. Exª.

E devo dizer que a Ministra Miriam Belchior, Mi-
nistra do Planejamento, já anunciou ao País o que eu 

considero da maior importância, que é a redução do 
número de programas. O Brasil tem, hoje, cerca de 360 
programas em todas a áreas. Isso é algo muito difícil 
de ser administrado.

A proposta da Ministra Miriam Belchior é reduzir 
para algo em torno de 60 programas. E eu creio que fa-
zendo isso também estaremos reduzindo burocracia.

Muitas vezes, por essa quantidade gigante de 
programas, tem-se orçamento para fazer uma deter-
minada obra, de um mesmo Ministério, mas não se 
tem o dinheiro, sendo preciso mandar para esta Casa 
para que se possa realizar a obra.

Se tivermos um programa só, na saúde, por exem-
plo, um programa de melhoria na área da saúde – va-
mos dizer que o nome fosse esse – e se tivermos as 
condições de realizar um programa ou uma obra, mas 
faltar orçamento, pode-se remanejar como gestor e, 
com isso, dar condições a essa obra.

Cito aqui esses exemplos para mostrar que temos 
que nos debruçar sobre esse tema da desburocratiza-
ção como um projeto capaz, como dizia o Presidente 
Lula, de destravar o Brasil. E aqui eu acho que esta 
Casa tem muito a fazer em relação a isso.

Então, Srª Presidente, eu quero aqui, agradecendo 
a V. Exª, dizer da importância de trazermos essa pauta 
para o Senado Federal, para a Câmara, porque, sem 
nenhuma dúvida, é por aqui que passará a solução.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Obrigada. A Mesa cumprimenta-o 
pelo pronunciamento, Senador Wellington Dias.

Continuando a lista de oradores inscritos, con-
vidamos agora o Senador Eduardo Suplicy, para falar 
no tempo de comunicações inadiáveis.

Portanto, Senador Eduardo Suplicy, V. Exª dispõe 
de cinco minutos na tribuna, para falar nesse período 
de comunicações inadiáveis.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Querida Presidenta Senadora Vanessa Grazziotin, 
em primeiro lugar, quero expressar a minha palavra 
de solidariedade à Senadora Marta Suplicy e à Sena-
dora Marinor Brito diante dos episódios que foram de 
uma agressão indevida a ambas, logo após a reunião 
da Comissão de Direitos Humanos, onde estavam fa-
lando do projeto relativo à proibição de ações de ho-
mofobia no Brasil

Também quero expressar a minha solidariedade à 
Senadora Marina Silva, mas também ao Senador Jorge 
Viana, que esclareceu, inclusive ressaltado por V. Exª, 
Senadora Vanessa Grazziotin, de maneira respeitosa a 
história do Deputado Aldo Rebelo, procurando escla-
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recer o que aconteceu com Fábio Vaz de Lima. Acho 
importante esses esclarecimentos.

O tema que gostaria de trazer hoje refere-se à 
reforma fiscal e o Estado de São Paulo, porque alguns 
cuidados são necessários. 

O Governo da Presidenta Dilma Rousseff está 
dando mais um passo na construção de um ambiente 
econômico que mantenha as suas diretrizes de cres-
cimento econômico com estabilidade de preço e mais 
justa distribuição de renda. Para isso, prepara uma pro-
posta de reforma tributária que prevê a harmonização 
das alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre prestação de ser-
viço de transporte interestadual, intermunicipal e de 
comunicação, ICMS, além de outros itens.

Segundo Ribamar Oliveira em sua coluna de hoje 
no Valor Econômico, a proposta de reforma tributária 
em discussão, inclusive levando em conta o depoimento 
do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda Nel-
son Barbosa recentemente, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, prevê a redução gradativa da alíquota de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
em todas as operações interestaduais, de modo que a 
incidência do tributo seja concentrada no destino, pois 
atualmente existem duas alíquotas interestaduais de 
ICMS, de 12% e 7%. Esta última é usada em operações 
dos Estados da Região Sul, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais com o restante do País. 

Se a alíquota final de um produto é de 18%, por 
exemplo, o Estado exportador fica com 12% da receita, 
alíquota cobrada na operação interestadual, e o con-
sumidor, com 6%. A diferença entre 18% e 12%.

O sistema atual beneficia, portanto, o Estado de 
origem da mercadoria, e é essa a situação que motiva 
a chamada guerra fiscal entre os Estados, pois todos 
querem ficar com a maior parcela do ICMS, o principal 
tributo estadual. Para isso, os governadores procuraram 
atrair indústria por meio de incentivos fiscais.

Assinala Ribamar que o Governo está discutindo 
com Secretários Estaduais da Fazenda o pedido de 
transição e a alíquota única que será adotada. O Go-
verno quer 2%, alguns Estados preferem 4%, como é 
o caso de São Paulo.

Com base nesse trabalho, o Palácio do Planalto 
definirá o sistema de compensação que constará do 
projeto de reforma tributária a ser encaminhado ao 
Congresso. O sistema prevê a criação de um fundo 
temporário de compensação das perdas de receitas, 
a concessão de incentivos tributários regionais e a re-
alização de investimentos em infraestrutura econômica 
e social em substituição à guerra fiscal.

Avalio como positiva essa proposta, mas alguns 
cuidados são necessários para evitar que os Estados 

da Federação sejam penalizados com a mudança na 
tributação de ICMS. Segundo a reportagem do Valor 
Econômico, a arrecadação de ICMS, em 2010, está 
sendo concentrada basicamente nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Paraná, que arrecadam 64,38% de toda a recei-
ta desse tributo.

O impacto dessas medidas nas finanças do Es-
tado de São Paulo foi recentemente estimado pelo 
Secretário da Fazenda Paulista, Andrea Calabi, peran-
te a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. 
Segundo ele, a perda...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Vou concluir, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador. V. Exª tem dois 
minutos para concluir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Segundo Andrea Calabi, a perda do Estado de São 
Paulo será de R$5,19 bilhões por ano se a alíquota 
interestadual for reduzida para 4%, considerando uma 
alíquota interna média de 15%.

Isso posto, considero muito importante que as 
discussões sobre esse assunto sejam conduzidas 
sem atropelos e que sejam consultados todos os se-
tores envolvidos. 

Teremos de pesar bem todas as modificações 
que signifiquem perdas e ganhos em decorrência das 
mudanças propostas, quais são as possíveis com-
pensações e a garantia de que possa, antes, haver a 
anuência de todos os governos estaduais e da socie-
dade brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Agradecemos a V. Exª a participação, 
Senador Eduardo Suplicy.

Na sequência, convidamos para fazer uso da pa-
lavra, como orador inscrito, portanto, por um período 
de até dez minutos, o Senador Waldemir Moka. 

V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
venho a esta tribuna, porque me sinto na obrigação 
de fazer aqui quase um testemunho do trabalho deste 
grande brasileiro, deste extraordinário homem público, 
que é o Deputado Federal Aldo Rebelo.

Sei que o momento pode parecer até polêmico, 
em função do que acabou acontecendo ontem na ses-
são da Câmara dos Deputados. Mas, sem entrar no 
mérito dessa discussão, quero dizer que o Deputado 
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Federal Aldo Rebelo tem tratado dessa questão com 
muita isenção. Eu me lembro de que, quando Aldo foi 
indicado para relator do Código Florestal, a bancada 
ruralista reagiu, e eu fui um daqueles que disse que 
conhecia o Deputado Federal Aldo e sabia do seu 
compromisso. Para mim, o Deputado Aldo Rebelo é 
um nacionalista. E eu disse aos Deputados da bancada 
da agricultura: o Aldo não fará aquilo que a bancada da 
agricultura quer, mas certamente também não se dei-
xará pressionar por aqueles que fazem o lobby – não 
me ocorre outra palavra –, por aqueles que defendem 
a questão do meio ambiente. 

Eu sou de um Estado, Mato Grosso do Sul, onde 
temos uma riqueza que é um patrimônio não só nacio-
nal, mas mundial, que é o pantanal. Lá, os pantanei-
ros produzem a chamada proteína vermelha. Nosso 
rebanho no pantanal é extenso. Produzimos lá carne 
há mais de 250 anos. E, durante esse tempo todo, eu 
não conheço, não tenho notícia de nenhum “bioma” 
mais preservado do que o pantanal. E quem sempre 
cuidou disso foram exatamente os fazendeiros, os 
produtores rurais. 

Por isso, eu acho que essa discussão não pode 
caminhar para o campo emocional. Nós precisamos 
tirar o debate dessas questões. Nós precisamos por 
exemplo... Eu vejo sempre esta discussão que quer 
colocar o produtor como o grande responsável pelo 
desmatamento e por todas as mazelas que agridem 
o meio ambiente. E eu não posso concordar com isso, 
até porque não é nem inteligente, porque o produtor 
depende da terra para produzir. 

E, ontem, o que aconteceu lá foi que o Deputa-
do Federal Aldo Rebelo, depois de ter ficado, horas e 
horas, com a liderança do Governo e a liderança de 
outros partidos, apresentou um texto. Era o texto que 
seria votado no consenso e no acordo. Aí, momentos 
antes de ir a voto, o Líder do PT, Deputado Paulo Tei-
xeira, que havia assinado o texto até então pré-acorda-
do, disse que o texto havia sido modificado e que eles 
iriam retirar. Então, pedi, mais uma vez, que adiasse a 
votação. Nesse momento, logo em seguida, o Deputa-
do Federal Aldo Rebelo recebeu, por escrito, dizendo 
que... E aí vem a polêmica de que a ex-Ministra Marina 
tinha postado, em seu Twitter, que o Deputado Federal 
estava fraudando o texto do Código Florestal. 

Eu quero dizer que não concordo, em momento 
algum, até porque ele tem se conduzido com a maior 
lisura. E é difícil! Percebam os senhores que, normal-
mente, quem não está nem de um lado nem do outro 
é criticado de um lado e do outro, exatamente porque 
ele tenta colocar o texto em um equilíbrio que, me pa-
rece, a população vai aplaudir. É exatamente isso que 
o Deputado Federal Aldo Rebelo tem procurado fazer. 

Podem dizer que ele não deveria ter falado o que dis-
se, não deveria ter feito acusação... Eu não conheço, 
particularmente, isso. Eu também não estou queren-
do justificar as atitudes do Aldo. Talvez, realmente, no 
momento...

E imagino a pressão a que ele estaria submetido. 
Evidentemente que não avalizo isso, e quem conhece 
o Aldo também sabe que não é a postura dele. Ele é 
uma pessoa extremamente educada e atenciosa. 

Concedo um aparte a V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Obrigada, 

Senador Waldemir Moka. Como concluiu V. Exª, ele é 
uma pessoa muito educada. Conheço poucos políticos 
com a serenidade e a tranquilidade de Aldo Rebelo. 
Ele tem este dom didático, elegante e educado de ser, 
e é um homem comprometido com os interesses na-
cionais. Renovo o que disse, há pouco, num aparte ao 
Senador Jorge Viana, sobre o trabalho que fez Aldo 
Rebelo na votação da lei da biossegurança, que tanto 
avanço proporcionou ao Brasil, à ciência, e, sobretudo, 
à agricultura, que é mais produtiva graças ao próprio 
avanço da ciência. O fato, Senador Waldemir Moka – o 
senhor que esteve naquela Casa, conheceu muito mais 
de perto a atividade e a ação político-parlamentar de 
Aldo Rebelo –, é que nós estamos aqui, agora mais 
preocupados ainda, porque tendo o Governo uma base 
muito folgada de maioria na Câmara e não tendo ainda 
decidido sobre essa matéria, várias vezes tendo sido 
anunciada uma negociação com o relator, é que nós 
ficamos na insegurança. V. Exª convive muito com os 
produtores rurais do seu Estado, o Mato Grosso do 
Sul, e eu com os produtores gaúchos. Ontem os pre-
feitos estavam aqui agoniados para saber o desfecho 
dessa votação. Voltam para suas casas e para as suas 
prefeituras mais preocupados ainda, porque a indefini-
ção nessa matéria gera uma inquietação até sobre as 
receitas dos Municípios. É inadiável. O Governo preci-
sa deixar que a decisão seja tomada e que vá a voto. 
Afinal, uma demora desse tipo só causa prejuízo ao 
País. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Senadora Ana Amélia, é exatamente a minha conclu-
são. Só espero que o que aconteceu ontem não sirva 
como um argumento, um pretexto para ficar adiando 
aquilo que é uma votação absolutamente inadiável. 
Quer dizer, nós discutimos, fui um dos que ajudou a 
construir o texto aprovado na Câmara dos Deputados. 
E acho que, em algum momento, quando não há con-
senso – a sociedade tem conflitos de interesses –, tem 
que submeter a matéria ao Congresso, ao Plenário, 
até porque ali está, em tese, e eu acredito nisto, a re-
presentação da sociedade. A sociedade tem conflitos, 
não tem jeito de ter acordo. Como vai se dirimir isso? 
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No voto. Não é possível! Na minha avaliação, chegou 
aonde poderia ter chegado em termos de consenso. 
Agora, tem-se de decidir no voto. Aqui no Senado va-
mos começar uma outra construção, até com menos 
atenção porque é uma Casa menor. Eu tenho a certe-
za de que, aqui no Senado, haveremos de construir e 
melhorar, aproximar ainda mais esse consenso.

Concedo o aparte ao Senador Pedro Taques; logo 
em seguida, ao Senador Mozarildo.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dor Moka, eu quero apartear V. Exª nessa última parte 
do seu discurso. Todos sabemos da necessidade, da 
urgência de aprovação do Código Florestal. Temos de 
afastar os fundamentalistas de ambos os lados, porque 
esse não pode ser um código de ambientalistas nem 
de produtores, deve ser um código de brasileiros, da 
sociedade brasileira. Muito bem. Somos Senadores e 
vivemos em um bicameralismo de equilíbrio: a Câmara 
dos Deputados tem a mesma importância que o Se-
nado da República, ao menos constitucionalmente. No 
entanto – e aí eu parto para a segunda parte do seu 
discurso –, ultimamente, o Senado tem-se reduzido a 
votar com pressa o que vem da Câmara dos Deputa-
dos. Esse projeto vem sendo debatido lá na Câmara 
dos Deputados, parece-me, há 12 anos, salvo engano, 
e V. Exª ali estava. Agora, o projeto chega ao Senado, 
e nós, Senadores, seremos obrigados – e esse é o 
termo, não podemos fugir das palavras – a votá-lo de 
afogadilho, rapidamente. Eu não estou dizendo que 
não tenhamos de fazer isso; o que eu estou a dizer é 
que o Senado se reduz, como vem se reduzindo no 
tocante às medidas provisórias.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª dispõe de mais dois minutos.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obriga-
do, Srª Presidente. O Senado da República se reduz 
a votar de afogadilho. Esse não é um papel de uma 
Casa em que se encontram os representantes dos 
Estados. Temos de ter tranquilidade para votar. “Ah, 
sim, foi muito debatido esse projeto na Câmara dos 
Deputados!”. Eu nunca fui Deputado. Temos, aqui, 
Senadores que já foram Deputados; só que hoje não 
são mais Deputados, são Senadores, portanto, as atri-
buições são diferentes. Assim, esse papel do Senado 
deve ser ressaltado. Nós temos de aprovar esse Có-
digo no tempo que a sociedade brasileira exige, mas 
nós não podemos ser obrigados a aprovar um código 
com essa rapidez que se está falando. Parabéns a V. 
Exª pela fala. Eu recebi o tweet da ex-Senadora Marina 
e também do Deputado Aldo. Não quero entrar nesse 
rififi. Eu quero discutir o papel do Senado da Repúbli-
ca. Parabéns pela sua fala!

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu também não quero entrar nisso. Mas eu não po-
deria... Já que aqui houve vários oradores que pro-
curaram defender vendendo o foco: “Não, o Aldo não 
foi agredido em momento algum.” Eu vi um foco mais 
em defesa da ex-Ministra Senadora, por quem eu te-
nho um grande e profundo respeito. Mas me senti na 
obrigação também de vir aqui defender o Deputado 
Aldo Rebelo.

Eu sei que estou estourando meu tempo, mas 
não posso deixar de conceder um aparte ao Senador 
Mozarildo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. V. Exª pode conceder o aparte, 
porque a Mesa considerará mais algum tempo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Para 
não incorrer no prolongamento do tempo de V. Exª, só 
quero realmente dar um testemunho da figura do De-
putado Aldo Rebelo: é um homem cavalheiro, cordato, 
pertence a um partido que não se pode dizer que é um 
partido ruralista e que tem compromisso, portanto, com 
o grande capital. Aliás, toda a trajetória dele demonstra 
claramente uma coisa: ele é, acima de tudo, naciona-
lista. Então, acho que ele está se havendo com muita 
retidão na discussão desse tema, que não é fácil. Eu 
não gostaria de estar na pele dele. Mas quero, sem 
entrar nas outras questões, dar esse testemunho em 
favor do Deputado Aldo Rebelo.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Acolho o aparte de V. Exª e incorporo-o ao meu pro-
nunciamento.

Quero terminar exatamente comentando o apar-
te do Senador Pedro Taques. Eu acho realmente que 
alguma coisa vai ter que ser feita, porque no dia 11 de 
junho, Senador – e esta é a questão –, há um decreto-
lei que, se não for prorrogado, vai colocar milhares e 
milhares de produtores na ilegalidade. Então, a pressa 
que nós temos é no sentido de dar a esses produto-
res... E aí eu digo mesmo com emoção: homens e mu-
lheres, de mãos calejadas, que fazem a riqueza deste 
País; homens e mulheres, de mãos calejadas, que são 
responsáveis por um terço dos empregos, um terço do 
superávit comercial. Isso é que precisa também ser 
levado em consideração.

Alguém poderia dizer: o Moka está falando em 
causa própria. Não! Eu não sou produtor rural; eu sou 
médico e professor. Agora eu tenho que defender a 
economia do meu Estado, e Mato Grosso do Sul de-
pende fundamentalmente...

(Interrupção do som.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
(Fora do microfone.) –...da agricultura e da pecuária. 
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Agradeço a benevolência da nossa Presidenta, 
dizendo, minha cara Vanessa, que o Partido Comunis-
ta do Brasil, o PCdoB, tenho certeza, tem um enorme 
orgulho desse extraordinário homem público que é 
Aldo Rebelo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Agradeço as palavras de V. Exª em 
relação ao Deputado Aldo Rebelo. Eu o tenho acom-
panhado, principalmente nesse processo de debate 
sobre o Código Florestal, e, de fato, todos temos de 
reconhecer que ele levou o Código Florestal ao debate 
público, o que é muito importante, viajando por todas 
as regiões do País.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Srª Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para consultar V. 
Exª se houve leitura de medida provisória, se a pauta 
está trancada ou se teremos Ordem do Dia, em fun-
ção do horário.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Na realidade, são 16h16min e es-
tamos aguardando o retorno do Presidente da Casa 
para o procedimento. E, pelo que fomos informados, 
a pauta não está trancada e poderíamos analisar al-
gumas matérias. 

Solicito, se possível, Senador Alvaro, que aguar-
demos alguns poucos minutos para iniciarmos a Ordem 
do Dia, se V. Exª assim concordar. 

Muito obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Senador Randolfe, pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Faço pela ordem, 
Srª Presidente, para registrar a presença, na tribuna 
de honra da Casa nesta tarde, do Prefeito da cidade 
de Amapá, primeira capital do Estado do Amapá, o Sr. 
Carlos César da Silva. Também registro a presença do 
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Macapá, 
Raimundo Nonato, e do Vice-Presidente da Câmara, 
o Vereador José Sérgio. 

Apenas para fazer o registro, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Pois não. Que sejam todos bem-vindos 
os representantes do Estado do Amapá ao plenário do 
Senado Federal. 

Continuando, vamos chamar um orador até que 
a gente tenha resposta quanto à Ordem do Dia. 

Para falar pela Liderança do PSB, Senadora Lí-
dice da Mata. 

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senadora.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 

Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer dois registros 
rápidos da Bahia. 

Primeiro, Srª Presidente, o registro do Bicente-
nário da Imprensa Baiana. No próximo dia 13 de maio, 
comemora-se o Bicentenário da Imprensa Baiana, 
uma data relevante que marca o início da publicação 
do primeiro periódico não oficial do País, o jornal Ida-
de d’Ouro do Brazil, que esteve em circulação até 
1823. Assim, a história de fundação do primeiro jornal 
da Bahia é também um marco na história da Imprensa 
brasileira. Essa publicação será editada pela Universi-
dade Federal da Bahia. 

Quero parabenizar o diretor-geral da Fundação 
Pedro Calmon, Prof. Ubiratan Castro, historiador, pela 
iniciativa de resgatar essa importante parte da história 
da Imprensa brasileira e baiana.

Também, Srª Presidente e Srs. Senadores, que-
ro registrar, com alegria e orgulho, a apresentação no 
final deste mês, na Inglaterra, da Orquestra Sinfônica 
Juvenil da Bahia em um importante evento internacio-
nal da música sinfônica, em Londres.

A Orquestra Juvenil da Bahia é parte integrante 
do programa Neojiba, iniciativa do maestro Ricardo 
Castro, que foi inspirado e desenvolvido em inter-
câmbio com a Fundación Del Estado para El Sistema 
Nacional de Las Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Venezuela – FESNOJIV.

O Neojiba constitui-se como uma das ações prio-
ritárias do Governo da Bahia na área da cultura. Com 
menos de quatro anos de criação, a Orquestra Sin-
fônica Juvenil da Bahia, fruto do programa Núcleos 
Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis do Esta-
do, já foi a primeira orquestra juvenil brasileira a se 
apresentar na Europa, em julho de 2010. No próximo 
dia 21 de maio, a Orquestra Juvenil da Bahia será a 
primeira orquestra sinfônica brasileira a se apresen-
tar com um verdadeiro fenômeno da música clássica 
internacional, o pianista chinês Lang Lang, no Royal 
Festival Hall, em Londres.

O Neojiba é mais um exemplo de que políticas 
públicas criativas que apostam no potencial dos nos-
sos jovens e na capacidade de realização de nosso 
povo colhem bons resultados. É uma iniciativa do Go-
vernador Jacques Wagner, realizada com jovens de 
baixa renda, considerados pobres, de situação social 
vulnerável.

Quero parabenizar, portanto, mais uma vez, o 
Governo do meu Estado.
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Por último, Srª Presidente e Srs. Senadores, quero 
dizer que as Casas legislativas, a Câmara e o Senado, 
são espaços de negociação dos interesses do povo 
do Brasil – do povo brasileiro, da sociedade brasileira. 
Quanto mais pudermos impedir aquilo a que estamos 
assistindo hoje, aqui no Senado e mesmo na Câmara 
dos Deputados, o fim do ambiente de negociação de 
interesses que parte para um tipo de colocação que 
vai para a agressão moral – agressão como a que 
aconteceu hoje na saída da Comissão de Direitos Hu-
manos com as Senadoras Marinor e Marta Suplicy –, 
melhor será para que possamos cumprir o papel que 
o povo brasileiro nos deu para desempenhar nesta 
Casa Legislativa.

Eu também acho que poderia aqui me solidari-
zar com o Deputado Aldo Rebelo, pessoa com quem 
tenho convivência desde os 20 anos de idade – uma 
convivência muito próxima –, e por quem tenho muita 
amizade. Mas eu também poderia solidarizar-me com 
a Senadora Marina, uma Senadora respeitosa e res-
peitada no Brasil inteiro.

Creio, no entanto, que o papel que nós temos é 
principalmente garantir que, na Câmara e no Senado, 
possamos debater os temas, mantendo o tom de di-
álogo indispensável para que possamos representar 
os interesses do povo brasileiro e negociar esses in-
teresses. O Parlamento não é nada mais, nada me-
nos do que uma Casa de negociação dos interesses 
diversos da população. E, aqui, precisamos garantir 
que os interesses da maioria estejam representados 
e assegurados, e garantir a participação da expressão 
do pensamento da minoria.

É com essa consideração que quero acolher e 
solidarizar-me com as duas Senadoras que hoje foram 
agredidas desnecessariamente, no início de um debate 
que, espero, seja rico e democrático na Casa do Se-
nado, na Casa Alta do Parlamento brasileiro.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora Lídice 
da Mata. Inclusive, V. Exª foi muito disciplinada com 
o tempo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Vanessa Grazziotin, permite-me um pela ordem?

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer um apelo 
a V. Exª, só um apelo. O Projeto de Lei do Senado nº 
488, de 2003, não é de minha autoria, é do ex-Sena-
dor Pavan. Hoje, inclusive, a TV Senado fez um belo, 
eu diria, quase um documentário sobre o projeto. É o 
projeto do vale-turismo. Como Relator, conseguimos 

aprová-lo em todas as Comissões e o apelo que faço 
seria para que ele entrasse na pauta. Entendo que, se 
houve unanimidade nas Comissões, não há por que o 
Plenário não o votar nesta semana, que é a semana 
dos projetos sociais.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não. Nós estamos exatamente 
debatendo sobre a Ordem do Dia, Senador Paim. Se 
for aberta a Ordem do Dia, V. Exª, não tenha dúvida, 
havendo acordo das lideranças, o projeto será lido: 
488/2003.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Isso, 
488, de 2003.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Será lido e votado caso haja acordo 
das lideranças.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É de auto-
ria do ex-Senador Leonel Pavan, do qual fui Relator.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Ex-Senador pelo Estado de Santa 
Catarina.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito bem. Entendida a solicitação. 

A Mesa recebe a solicitação de V. Exª.
Dando continuidade ao nosso Expediente, convi-

damos para fazer uso da palavra, como orador inscrito, 
o Senador Casildo Maldaner.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora, 
permita-me, por uma questão de justiça.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Graziottin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quem 
me alertou foi a Senadora Lúcia Vânia, dizendo que é 
um belo projeto e que eu deveria, como Relator, pedir 
para colocar na pauta. 

Faço justiça aqui à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Graziottin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Pois não. Obrigada.
Senador Casildo, V. Exª tem dez minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente e nobres colegas, trago al-
guns comentários sobre o movimento desta semana, 
a 14ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, de anteontem 
até hoje praticamente. Ainda estão em Brasília muitos 
deles, milhares de prefeitos, vindos do País inteiro para 
participar da 14ª Marcha dos Prefeitos.

A previsão é a de que esses milhares de che-
fes do Executivo reivindiquem mais atenção aos seus 
Municípios. E a tese que eles colocaram em todos os 
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eventos, no Congresso, na abertura se coaduna na 
necessidade premente de um novo pacto federativo.

Na pauta principal do encontro, promovido pela 
Confederação Nacional dos Municípios, está a ques-
tão dos royalties do petróleo e a regulamentação da 
Emenda nº 29, que trata do investimento compulsório 
em saúde pela União, Estados e Municípios, entre ou-
tros assuntos, como os restos a pagar. Então, há vários 
temas, como restos a pagar, que são uma preocupa-
ção dos Srs. Prefeitos. Até porque isso compromete 
nós mesmos; nós, Congressistas, nessas emendas 
parlamentares.

Quero, antes de tudo, hipotecar aqui meu total 
apoio aos Prefeitos e à sua nobre causa, à Confede-
ração Nacional dos Municípios e à Fecam, que é a 
Federação Catarinense dos Municípios, que também 
se faz presente.

No momento em que vivemos a expectativa da 
exploração do imenso potencial dos campos do pré-
sal, é primordial que criemos também um regramento 
mais justo na distribuição desses royalties, que evite 
o aprofundamento de nossas distorções. Esses re-
cursos devem beneficiar o Brasil inteiro, e não privi-
legiar apenas este ou aquele Município, ressalvados, 
é claro, os Municípios que geram a produção e, por 
regra, possuem seus primórdios, possuem seus pri-
vilégios. Então, ressalvado isso, entendamos que os 
consumidores do petróleo estão no Brasil inteiro. Se 
não há consumidores, não adianta produzir. Então, se 
há produção ou se há consumo, tem que haver essa 
harmonização.

Da mesma forma, a regulamentação da Emenda 
nº 29 é um anseio antigo, que atravessou várias admi-
nistrações federais, várias legislaturas no Congresso, e, 
vergonhosamente, ainda não chegamos a bom termo. 
É preciso determinar as responsabilidades do Governo 
Federal para investimento em saúde pública. Esse é 
o tema que está hoje na pauta em todo o País. Para-
fraseando o nosso Governador de Santa Catarina, o 
ex-Senador Raimundo Colombo, temos que colocar as 
pessoas em primeiro lugar, e não há prioridade maior 
das pessoas do que a saúde.

Mas, nobres colegas, todos sabemos que, na 
verdade, esses prefeitos vêm a Brasília buscar recur-
sos para seus Municípios. Eles vêm do extremo sul do 
Brasil – V. Exª, Senador, fez há pouco um registro dos 
prefeitos lá do Amapá, do seu Estado, que estão aqui e 
citou o Prefeito, o Presidente da Câmara de Vereadores 
–, do País inteiro, do Oiapoque ao Chuí, do ocidente 
ao oriente do Brasil. Eles acorrem a Brasília nesses 
movimentos para poderem trabalhar suas questões, 
como saúde, royalties, estradas, saneamento, segu-
rança, esporte, e por aí vai.

Essa é a 14ª Marcha...
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 

me concede um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Pois não. Vejo que V. Exª quer aproveitar a ca-
rona, já que citei seu Estado. É com muita alegria que 
o ouço.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Exce-
lência, em especial, quero cumprimentá-lo. V. Exª toca 
no tema desta Casa, que é o tema do pacto federativo. 
Esta aqui é a Casa da Federação. Cumprimento V. Exª 
por saudar os prefeitos aqui. Aproveitando a oportu-
nidade, V. Exª faz questão de ressaltar a necessidade 
que temos de travar aqui o debate sobre os royalties 
do petróleo. Por isso, urge que, o quanto antes – é im-
portante apelarmos ao Presidente José Sarney, Presi-
dente do Congresso Nacional –, S. Exª convoque uma 
sessão das duas Casas do Congresso Nacional para 
que possamos apreciar o veto, a proposta originária 
do querido Deputado Ibsen Pinheiro, que, no meu en-
tender, é uma proposta que faz jus à repartição devida 
que deve ocorrer no Brasil em relação aos royalties do 
petróleo. V. Exª toca num tema sensível para a nossa 
existência como Federação, que são os atuais termos 
do nosso pacto federativo. Quis a Constituição de 1988 
elevar os Municípios à condição de ente federado, e é 
fundamental que, já que a Constituição os elevou, que 
haja reconhecimento, por parte do Governo da União, 
da dimensão dos Municípios como entes pertencentes 
da Federação brasileira. Eles devem ser tratados com 
o respeito que merecem, em especial por serem entes 
da Federação brasileira. São dois temas fundamentais, 
e não tenho dúvida de que a apreciação do veto sobre 
a proposta de redistribuição dos royalties do petróleo 
é um dos temas que o Congresso tem que enfrentar, e 
é um dos temas que faz justiça federativa no Brasil.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Recolho com muita honra o aparte de V. Exª, 
inclusive afirmo que, ontem, à tarde, a pedido da Con-
federação Nacional dos Prefeitos, consegui intermediar 
para que o Presidente do Senado recebesse a diretoria 
da Confederação. O próprio Presidente José Sarney, 
haja vista que V. Exª tocou no assunto, assumiu, de 
certo modo, um compromisso para tratar desse tema 
com carinho, com muita dedicação, para ver se há 
um termo de entendimento entre a Confederação e o 
Governo, ou, então, vamos partir para analisar o veto. 
Acho que esse é um compromisso que está muito só-
lido entre nós, do Senado, e entre a própria Câmara 
dos Deputados. 

Pois não, Senador Mozarildo. Vejo que também 
V. Exª deseja um aparte, assim como o Senador Al-
varo Dias. 
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Casildo, o que lamento é que estejamos assistindo 
todo ano a essa Marcha dos Prefeitos, o que mostra 
claramente o quê? Que falta, de fato, uma correção 
nessa sistemática existente hoje. Não é possível mais 
mantermos os Municípios como se não fossem entes 
federados e como se fossem um peso pesado para a 
chamada União, isto é, para o Governo Federal. Te-
mos que estabelecer regras claras em que os recursos 
possam ir para os Municípios com prioridade e, princi-
palmente, porque não é possível que aqui estejam os 
Prefeitos em busca de recursos para a saúde, para a 
educação, para a produção, o que é inaceitável. Ainda, 
acima disso, a questão da burocracia, que foi abordada 
pelo Senador Walter Pinheiro, que tem que ser elimi-
nada. Acho que isso é fundamental. Eu queria encerrar 
fazendo uma correção geográfica: o Brasil não vai do 
Oiapoque ao Chuí, mas do Caburaí, no extremo norte, 
em Roraima, que fica 30 quilômetros acima do Oiapo-
que, e vai até o Chuí, no Rio Grande do Sul.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Além dos 8 mil e poucos quilômetros, temos mais 
os 30 quilômetros, então, como V. Exª declina agora. 
Melhor ainda para a imensidão deste continente que 
se chama Brasil. 

Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Pois não, Senador Alvaro Dias. 
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 

Casildo Maldaner, parabéns pelo pronunciamento em 
defesa dos Municípios. Faço este aparte para pedir 
a V. Exª apoio a dois projetos que consideramos ser 
fundamentais para solucionar o drama vivido pelos 
Prefeitos, afim de que eles não precisem mais fazer 
marcha a Brasília. Um dos projetos diz o seguinte: a 
receita proveniente das contribuições sociais que são 
exclusivamente da União passariam também a fazer 
parte do bolo do Fundo de Participação dos Municípios 
e Estados brasileiros. Como V. Exª sabe, 56% da Re-
ceita Federal são oriundos das contribuições sociais, 
e apenas 39,28% do total dos tributos integralizam, 
parcialmente, o Fundo de Participação dos Municí-
pios e dos Estados. Então, teríamos o fortalecimento 
do fundo e uma distribuição mais adequada dos re-
cursos públicos no País, porque sempre crescem as 
contribuições sociais. E o crescimento das contribui-
ções sociais não beneficia os Municípios e os Estados 
brasileiros. E outro projeto que apresentamos também 
e que tramita há algum tempo na Casa diz respeito às 
concessões que o Governo faz, isenções fiscais, que 
acabam sacrificando Municípios. O Governo só pode-
rá, a partir da aprovação do projeto dessa natureza, 
fazer concessões com isenções fiscais...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) –Vou prorrogar o tempo de V. Exª 
para que possa ter tempo de concluir e ouvir o Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Concluo, 
então, Senador Casildo Maldaner, afirmando que, quan-
do o Governo conceder isenções fiscais para beneficiar 
setores da economia, terá que compensar os Municí-
pios e os Estados, em razão da perda consequente. 
Acho que isso significa dizer: não faça cortesia com o 
chapéu dos outros.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Acho que a ideia de V. Exª é procedente, e aí 
entraríamos no verdadeiro pacto federativo. Acho que 
aí vamos viver aquilo que os Municípios, na verdade, 
querem, até os Estados. Na verdade, com essa reten-
ção de uma parte, praticamente de 20% do orçamen-
to, e que não é distribuído – e aí entra o Imposto de 
Renda, e assim por diante –, isso faz com que essas 
questões tragam prejuízos. E a mesma coisa com as 
isenções: se se quiser fazer isenção para uma região 
ou para outra, tem-se que fazer com os recursos que 
são da própria União.

Eu concluo, nobre Presidente, essa minha exposi-
ção, mas se não houver tempo, peço que receba como 
lido, porque estamos a analisar essas questões todas 
quando acontece a 14ª Marcha dos Prefeitos

Na verdade, este é o calvário permanente do pre-
feito brasileiro: recorrer aos parlamentares em busca 
de emendas; aos governos estaduais e municipais em 
busca de convênios, parcerias, enfim, recursos que per-
mitam o desenvolvimento do Município. É uma via sacra 
eterna, que não faz distinção de cores partidárias.

Mas como alterar definitivamente esse quadro?
Já defendi desta tribuna, nobres colegas, a ne-

cessidade de darmos máxima atenção à reforma tri-
butária, talvez um dos maiores gargalos a atravancar 
nosso crescimento. Tenho destacado, de forma inces-
sante, os pilares...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ... essenciais dessa reforma: reduzir, simplifi-
car e distribuir. Aí nós criaremos o verdadeiro pacto 
federativo.

E é justamente nessa distribuição – hoje injusta 
e perversa – que reside o problema dos administra-
dores públicos Brasil afora, seja na esfera municipal 
ou estadual. O Governo Federal fica com mais de dois 
terços do total de impostos arrecadados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto avan-
ço trouxe ao nosso País, e os percentuais obrigatórios 
de aplicação em áreas como a saúde ou educação, por 
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exemplo, importantes para o desenvolvimento social, 
mas que no quadro atual acabam por deixar prefeitos 
e governadores de mãos atadas.

Não há margem para investimentos em áreas 
como infraestrutura, por exemplo, essencial para ga-
rantir condições de crescimento socioeconômico. Isto 
para não falar da dívida pública de Estados e Muni-
cípios com o Governo Federal, hoje impagável, que 
sufoca a todos. Eles pagam mês a mês, e a dívida só 
faz crescer.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, os tributos federais representam 69,54% do 
total arrecadado, enquanto que os tributos estaduais 
representam 25,88% e os municipais 4,58%. É sim-
plesmente impossível avançar dessa forma.

Por isso, a descentralização, como pregou o Se-
nador Luiz Henrique da Silveira, em Santa Catarina, é 
uma forma de encontrarmos os caminhos.

O Governo deve cumprir um papel mais normati-
zador do que arrecadador, formulador de políticas so-
ciais. Mas a execução deve ser atribuição dos estados 
e, principalmente, dos municípios. É lá que o cidadão 
mora, trabalha, consome e contribui. A administração 
centralizada em Brasília é inviável

Ainda mais no nosso caso, Senadora Vanes-
sa,... 

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ...que vai até o Tambaí, que está 30 quilômetros 
acima do Oiapoque, até o Chuí, não é possível admi-
nistrarmos daqui. 

É lá que o cidadão mora, trabalha, e é assim que 
nós temos que agir. 

Por isso, nobre Presidente, agradecendo a aten-
ção, concluo – sei que estamos avançando no horário 
da Ordem do Dia – dizendo que nós queremos, nobres 
colegas, trabalhar nessa direção, mas quero conclamar, 
de forma especial, inclusive até os meus colegas de 
Partido – aqui vejo o meu Senador Raupp, Presidente 
do meu Partido – , para que abracemos essa tese, ainda 
mais agora que nós estamos a comemorar 45 anos do 
nosso Partido – eu costumo dizer: três vezes 15. 

Ainda ontem, tivemos a filiação de um grande 
amigo de São Paulo, do eminente Paulo Skaf. Eu acho 
que nós poderíamos abraçar ...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa concede um minuto para que V. 
Exª conclua o seu pronunciamento, nobre Senador .

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – ...Senadora Vanessa Grazziotin, essa tese, essa 
causa do pacto federativo, para agirmos alinhados.

Acho que essa é uma bandeira que nós do PMDB 
podemos levar para atender os grande anseios da so-
ciedade brasileira.

Eram as considerações, Srª Presidenta e nobres 
colegas. Agradeço por ter me permitido avançar no 
tempo que me foi concedido.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Casildo 
Maldaner, pela participação de V. Exª. 

Primeiro, queremos comunicar que em breve 
será aberta a Ordem do Dia. O Presidente Sarney já 
está chegando de um compromisso para abrir a Or-
dem do Dia. 

Antes de passar a palavra ao Senador Paulo 
Davim, anuncio a presença dos alunos do Centro de 
Ensino Fundamental 602, do Recanto das Emas, do 
Distrito Federal, sejam todos vocês, meninos e meni-
nas, muito bem-vindos ao Senado Federal. 

Passo a palavra, para falar em nome da liderança 
do Partido Verde, PV, ao Senador Paulo Davim. 

V. Exª dispõe de cinco minutos, Senador. 
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Sena-
dora Vanessa, Srªs e Srs. Senadores, alunos da rede 
pública que nos assistem, como todos os Senadores 
desta Casa, recebi vários prefeitos do meu Estado, o 
Rio Grande do Norte, em meu gabinete, acompanhei 
a 14ª Marcha dos Prefeitos, participei da reunião dos 
prefeitos do meu Estado com a Bancada Federal, ouvi 
suas queixas, suas preocupações, seus anseios e 
cheguei à conclusão, Srª Presidenta, de que a reforma 
tributária brasileira terá que ser prioridade. 

Hoje, pelo que ouvi dos prefeitos, as prefeituras 
municipais estão quase que inviabilizadas, e os pre-
feitos são meros executores das políticas do Governo 
Federal. 

É incompreensível que 54% da receita da União 
sejam retidos no Governo Federal, 28%, nos Estados 
e apenas 18% cheguem aos Municípios. Os 75% das 
receitas dos Municípios provêm de transferências in-
tergovernamentais: Governo Federal, Governo Esta-
dual. E o que é pior: os 20% dos Municípios mais po-
bres recebem de transferências intergovernamentais 
R$850,00 per capita, enquanto os 20% dos Municípios 
mais ricos recebem R$1.700,00 per capita. 

Mais grave e pior é o Fundo de Participação que, 
para alguns Municípios, é a única receita ou basica-
mente a receita com a qual os Prefeitos conseguem 
governar seus Municípios. Pois do Fundo de Partici-
pação, apenas R$284,00 per capita, é o valor dos 
20% destinados aos 205 dos Municípios mais ricos e 
R$190,00 per capita aos mais pobres. 
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Portanto, é compreensível a angústia dos prefei-
tos, que pedem algum alento, alguma ajuda dos parla-
mentares, sobretudo aos dos seus Estados.

Há uma preocupação muito grande com a saú-
de dos Municípios, que estão investindo os parcos 
recursos que lhes restam. Por outro lado, o Ministé-
rio Público cobra a execução das políticas públicas, 
entretanto, não existe financiamento satisfatório para 
levar a cabo essas políticas. Pediram, dentre outras 
demandas, a regulamentação da Emenda 29, o que 
acho justo e necessário.

Participei de uma reunião, juntamente com a 
Frente Parlamentar da Saúde, no Ministério do Plane-
jamento, com a Ministra Miriam Belchior. Fomos solici-
tar à Ministra que o Governo permitisse que a Câmara 
Federal votasse a Emenda 29, deixando o artigo que 
cria a CSS para um segundo momento, quando de 
um debate exclusivo sobre o financiamento de saú-
de. Essa emenda virá, com certeza, a ser um grande 
alento para esses Municípios, para essas Prefeituras. 
Depois, com mais tempo, sem afogadilho...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...dis-
cutir-se-ia o financiamento da saúde.

Também pediram que o Governo Federal, já que 
a reforma tributária ainda demora, assumisse integral-
mente o Programa Saúde da Família, já que se trata 
de um Programa Federal. Com isso, deixaria os Muni-
cípios mais tranquilos, para gerenciar esses recursos 
tão escassos.

Portanto, Srª Presidente, faço questão de regis-
trar a presença dos prefeitos do meu Estado nessa 
14ª Marcha e ressaltar as preocupações de todos e 
também minhas quanto a essa divisão...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só 
para concluir.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, V. Exª pode concluir.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... do 
bolo dos recursos públicos e a necessidade urgente 
dessa reforma tributária, para tornar essa distribuição 
mais equânime, mais justa e que venha a permitir que 
os Municípios consigam ser gerenciados de uma forma 
mais proativa e responsável.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Paulo 
Davim.

A Mesa cumprimenta V. Exª pelo compromisso 
que renova com os prefeitos, com os Municípios bra-
sileiros. Parabéns, Senador!

Dando sequência à lista de oradores inscritos, 
convidamos, para falar por um período de dez minutos, 
o Senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco e 
Líder do Bloco de Apoio ao Governo.

Senador, com a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
antes de iniciar a minha fala, quero fazer um registro 
aqui da minha solidariedade à Senadora Marinor, que, 
hoje pela manhã, após o encerramento da reunião da 
Comissão de Direitos Humanos, foi vítima de agres-
sões descabidas, capitaneadas, infelizmente, por um 
integrante do Congresso Nacional que sequer é parte 
desta Casa. Um Deputado Federal, talvez sem sa-
ber o que havia sido discutido na Comissão, em que 
chegamos a um bom termo para aprofundar o debate 
sobre o tema que estava em questão, capitaneou um 
processo que agrediu não apenas a Senadora, mas 
também a própria Casa.

Então, quero aqui manifestar a solidariedade 
do PT, do Bloco de Apoio ao Governo, e demandar 
da Câmara e do próprio Senado algum procedimento 
para reparar esse dano que foi feito não só a ela, mas 
também a esta Casa.

Em segundo lugar, quero registrar aqui, com 
muita alegria, a passagem do Dia Nacional dos Profis-
sionais de Enfermagem, o Dia dos Enfermeiros e das 
Enfermeiras, essa importante profissão que exerce um 
papel fundamental na implementação das políticas de 
saúde no Brasil e no mundo e que, sem dúvida, tem 
de nós o nosso absoluto e total reconhecimento por 
esse papel exercido.

E volto à tribuna exatamente para expor, mais 
uma vez, as minhas preocupações com o tema da 
saúde, área com a qual me identifico e na qual traba-
lho há muito tempo, e para, mais uma vez, demandar 
da Câmara dos Deputados, do próprio Governo e de 
nós, Senadores, o esforço para que possamos discutir 
meios, caminhos para viabilizar os recursos necessá-
rios ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, a 
sua implementação no nosso País. Um dos pontos que 
considero relevante é exatamente o da necessidade de 
estabelecermos a regulamentação da Emenda 29.

Há um movimento na Câmara dos Deputados 
que me parece correto, independentemente da criação 
de uma nova fonte que lá foi colocada, como a CSS, 
a necessidade de fazermos a regulamentação para 
suprirmos uma enorme lacuna, que é exatamente a 
clara definição do que são ações e serviços de saúde. 
Ou seja, não é suficiente apenas definir que os Mu-
nicípios precisam gastar no mínimo 15% de todas as 
suas receitas com saúde. Não é suficiente dizer aos 
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governos estaduais que eles devem gastar, no míni-
mo, 12% das suas receitas com a área da saúde e, 
muito menos, dizer ao Governo Federal que ele deve 
corrigir os orçamentos da saúde a partir da avaliação 
do crescimento do PIB mais a correção da inflação do 
ano anterior. Por quê? Lamentavelmente, muitos go-
vernantes têm usado de um artifício que é o de tentar 
estabelecer como ações e serviços de saúde gastos 
que efetivamente não se colocam nessa condição.

Há, por exemplo, Estados, como foi o caso do 
Estado de Pernambuco, antes do Governo Eduardo 
Campos, onde se colocavam os recursos para o finan-
ciamento, a manutenção do hospital da Polícia Militar 
como se fossem recursos do SUS, onde se colocavam 
recursos do SUS para financiar o plano de saúde dos 
funcionários públicos. E nós sabemos que essas duas 
possibilidades são de ações, serviços que não são uni-
versais, que não atendiam nem atendem à população 
como um todo.

Há Estados no Brasil onde se tenta colocar aten-
ção à saúde animal como despesa a ser paga com 
recursos do SUS. Ou, então, gastos com saneamento 
básico, fora daqueles que, por exemplo, a Funasa faz, 
que podem se colocados como ações de saúde e que 
também são cobertos com recursos do SUS. 

Então, mesmo que a Câmara dos Deputados não 
crie a CSS, será um avanço a votação do texto que está 
lá porque irá obrigar Estados, Municípios e o próprio 
Governo Federal – muito embora o Governo Federal, 
desde 2007, instado pelo Parlamento, deixou de co-
locar como despesas de saúde algumas ações sobre 
as quais nós entendíamos que havia dúvidas sobre a 
sua legitimidade –, já representará um grande avanço 
para o Brasil. Estados, Municípios serão obrigados a 
colocar de fato mais recursos. Há uma estimativa de 
que isso poderia representar algo em torno de R$5 
bilhões/ano para o sistema, para o SUS, o que, sem 
dúvida, não resolve definitivamente os problemas do 
setor, mas dá uma ajuda significativa. 

Aqui, no Senado, nós poderemos aprovar essa 
medida com esse mesmo objetivo. Paralelamente a 
isso, como eu tenho defendido reiteradas vezes, pre-
cisamos lutar por recursos novos. Porém, a sociedade 
brasileira não dará ao sistema de saúde mais recursos 
se nós não tivermos duas coisas importantes. Primei-
ro, que isso não represente um crescimento da carga 
tributária. Em breve, uma reforma tributária será en-
caminhada para debate no Congresso Nacional, onde 
várias formas de desoneração estão sendo propostas 
para a folha de pagamento, para os investimentos. Isso 
abre a possibilidade de um debate de a saúde poder 
ter novos recursos gerados pela própria sociedade. 
Segundo, a sociedade também não nos dará novos 

recursos, se nós não dermos uma prova cabal de que 
os poucos recursos originados hoje são gastos de 
forma adequada. 

É por essa razão que nós apresentamos aqui 
uma proposta de regulamentação da Lei 8.080, que 
nós estamos chamando de Lei de Responsabilidade 
Sanitária, cujo objetivo, em primeiro lugar, é definir 
claramente as responsabilidades dentro do sistema de 
saúde, dos entes da Federação, do Estado, do Municí-
pio, da União, mas também dos gestores – gestores aí 
entendidos no sentido mais largo, que é o sentido do 
secretário municipal, mas também do prefeito; do secre-
tário estadual, mas também do governador;do Ministro 
da Saúde, mas também do Presidente da República. 
E, a partir do estabelecimento dessas responsabilida-
des de metas que são permanentemente definidas no 
sistema de saúde, a partir dos pactos que são feitos 
nas Comissões Intergestora Bipartite e Tripartite e que 
passam a ter sua legalidade reconhecida por essa lei, 
o seu não cumprimento ensejará sanções, tanto de or-
dem administrativa, quanto civil, quanto penal.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– V. Exª me concede um aparte, Senador Humberto 
Costa?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com a anuência da Presidência, com o maior prazer.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Esta-
va na fila aqui também. Senador Humberto, também 
estava na fila.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Quero cumprimentá-lo por analisar esse aspecto, 
ainda mais V. Exª, que foi Ministro da Saúde, Senador 
Humberto Costa, e por trazer essa questão da Lei de 
Responsabilidade Sanitária. Nós temos a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e a Lei de Responsabilidade Sani-
tária. Vamos fazer com que os gestores da saúde tam-
bém sejam enquadrados em alguma responsabilidade, 
quer em âmbito municipal, quer estadual, quer federal, 
conforme declina V. Exª. Cumprimento-o também pela 
importância do tema. Gostei quando V. Exª falou que 
está por vir aí uma proposta de reforma tributária, mas 
também, com isso, maneiras de conseguirmos mais 
recursos para a saúde. Ainda na semana passada, V 
Exª, claro, participou também, e ainda ontem, de duas 
audiências públicas com o Ministro Padilha, da Saúde, 
e ontem com vários setores da sociedade organizada, 
do Ministério da Saúde, em relação aos diversos casos 
da saúde do Brasil, inclusive a questão da oncologia, 
muito debatida ontem. Esse é um tema nacional. Saúde 
são as pessoas, e acho que essa responsabilização, 
essa questão de colocar em pauta, ainda mais por V. 
Exª, que foi Ministro da Saúde, é bem-vinda. Quero 
cumprimentá-lo em função desse debate.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª. Comentarei, mas peço 
anuência à Mesa para conceder um aparte ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PC do B – AM) – Pois não, a Mesa vai conceder 
mais dois minutos a V. Exª, Senador Humberto, para 
que conceda os apartes e conclua.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Humberto, o pronunciamento de V. Exª é com-
pleto. V. Exª aborda, com a propriedade de quem já 
foi Ministro, de quem é médico, a questão dessa tão 
decantada situação da saúde em termos de que falta 
recursos, falta isso, falta aquilo. Estão aí, os remédios 
estão indicados por V. Exª: regulamentar a Emenda 29, 
aprovar essa Lei de Responsabilidade Sanitária. Por-
que, realmente, dizer que pode gastar assim, assim, 
assado, ou melhor, dar o percentual e alguém gastar 
da maneira que quer e rotular como gasto na saúde é 
enganar. Por outro lado, fala em recursos novos para 
a saúde. Disse bem V. Exª: se não corrigir os desman-
dos que existem hoje, não adianta. Agora, defender 
recursos novos, como disse também V. Exª, sem au-
mentar a carga de impostos que o brasileiro já paga. É 
só tirar de outras fontes, como das contribuições, e até 
mesmo aquela ideia apresentada num debate com o 
pessoal da oncologia, de criar uma Lei de Incentivo à 
Saúde em que empresários possam contribuir, como 
contribuíram para a Lei de Incentivo à Cultura. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Com certeza. Eu entendo que nós precisamos fazer 
esse debate, essa discussão. Eu pretendo trazer esse 
tema novamente à tona nos próximos dias, mas queria 
agregar ainda uma outra questão. É preciso discutir 
no Brasil claramente a relação entre o setor público e 
o setor privado na área da saúde. Estou convencido, 
inclusive, de que não é possível se buscar o retorno 
daquilo que, indiretamente, o Estado subsidia o setor 
privado, na forma com que a lei que trata da saúde su-
plementar estipulou o ressarcimento. O ressarcimento 
puro e simples de cada procedimento é um processo 
complexo que enseja um conjunto de questionamentos 
de ordem administrativa e judicial que fazem com que 
o ressarcimento esteja hoje inteiramente desmorali-
zado como espaço de relação entre o setor público e 
privado. Nós precisamos é da discussão global de uma 
situação em que o setor privado possa dar ao Sistema 
Único de Saúde uma contrapartida concreta, pelo fato 
de, em primeiro lugar, ter um subsídio direto, que é o 
direito de as pessoas abaterem do Imposto de Ren-
da os gastos com a saúde privada. E o segundo, pelo 

fato de que a grande maioria dos procedimentos de 
mais alto custo são feitos para os usuários de planos 
de saúde no Sistema Único de Saúde, sem qualquer 
tipo de retorno. 

Eu quero agradecer...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Esse cronômetro aí...(Risos)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin – 
Bloco/PC Do B – AM ) – Ele errou. Não leve em con-
sideração. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Eu quero agradecer a paciência de V. Exª e os apartes 
e dizer que o mais breve possível retornarei a essa 
discussão.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin – 
Bloco/PC Do B – AM) – Obrigada pela participação 
de V. Exª.

Comunico que o Senador José Sarney já se en-
contra em plenário e, em breve, iniciaremos a Ordem 
do Dia. Mas, enquanto isso, convidamos para fazer uso 
da palavra, como Líder do PMDB, o Senador pelo Esta-
do de Rondônia Valdir Raupp, Presidente Nacional do 
PMDB, que falará agora pela Liderança do partido.

Antes Senador Valdir, eu gostaria de comunicar e 
agradecer a presença dos alunos do 4º ano do curso 
de Direito da Faculdade Fits, localizada na cidade de 
Maceió, Estado de Alagoas.

Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Se-
nado Federal.

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, os meios de comuni-
cação de todo o País deram amplo destaque, como era 
de se esperar, à marca dos quatro meses de Governo 
da Presidente Dilma Rousseff, completados em abril. 
A avaliação desse início de Governo era cercada de 
muita expectativa, pois havia uma desconfiança, por 
parte da mídia e do eleitorado, de que Dilma Rousseff 
não tinha luz própria para exercer sua liderança no jogo 
político e na coordenação da administração federal.

Pois a Presidente Dilma, em pouco mais de qua-
tro meses, já disse a que veio: imprimiu um estilo pró-
prio de governar, desfazendo dúvidas de jornalistas e 
de cientistas políticos quanto à sua competência para 
administrar sem a sombra do ex-Presidente Lula . E o 
fez, Srªs e Srs. Senadores, com absoluta naturalidade, 
sem declarações bombásticas, sem se desgastar com 
a oposição e sem qualquer tentativa de intimidação da 
base governista. Simplesmente fez valer suas prerro-
gativas, agindo com autoridade e até rigor, quando as 
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circunstâncias o exigiam, mas também sem exageros 
e sem arrogância.

A propósito, um Ministro ouvido pelo jornal O 
Estado de S. Paulo definiu bem a atitude de Dilma, 
ao comentar: “A segurança de que está sendo leal ao 
antecessor permite que a Presidente se mantenha 
afastada desse debate”.

Assim, não é de se estranhar que a historiadora 
Maria Aparecida de Aquino tenha declarado ao mes-
mo periódico que a Presidente Dilma “já conseguiu 
se estabelecer como presidente, e não há mais como 
confundir os dois mandatos”.

A avaliação do seu desempenho, medida pela 
pesquisa CNI/Ibope, não poderia ser diferente. Dil-
ma obteve 56% de aprovação do seu mandato (con-
ceitos de “ótimo” e “bom”, superando até mesmo os 
ex-Presidentes Fernando Henrique e Lula, que, em 
seus cem primeiros dias de mandato, obtiveram res-
pectivamente 41% e 51%. A pesquisa foi publicada 
pelo já citado O Estado de S.Paulo, no último dia 10 
de abril, e mostra que a avaliação positiva de Dilma 
não sofreu grandes variações entre função de sexo, 
faixa etária, grau de escolaridade ou renda familiar 
dos entrevistados. Nesse último quesito, por exemplo, 
Dilma alcançou 64% de aprovação pelos entrevista-
dos, com renda familiar de até um salário mínimo. 
Essa aprovação, Srª Presidente, cai ligeiramente com 
a melhoria da renda, mas logo se recupera para che-
gar aos 63% entre aqueles com renda familiar acima 
de dez salários mínimos.

O mesmo, Srª Presidente, ocorre no quesito es-
colaridade: embora tenha a maior preferência – 62% 
– entre os entrevistados com menos de cinco anos do 
ensino fundamental, ela logra uma aprovação de 55% 
entre aqueles que têm curso superior.

Por sua vez, o jornal Folha de S.Paulo, em sua 
edição também de 10 de abril último, destacou: “Eco-
nomista e tecnocrata, experiente, candidata de uma 
única eleição, Dilma Rousseff iniciou seu governo com 
redução bem-sucedida dos conflitos no meio político e 
elevação das tensões na área econômica”. O periódi-
co se refere às mudanças na política econômica que 
provocaram desconforto entre analistas e investidores, 
como o anúncio de corte nos gastos públicos, o volu-
me de recursos destinados ao BNDES e o receio de 
uma escalada inflacionária. Ao mesmo tempo, a repor-
tagem destaca seus méritos na condição da política 
externa e sua agilidade na unificação dos discursos 
de sua equipe.

Entre os fatos mais relevantes, Srª Presidente, 
desses primeiros quatro meses, o jornal destaca o 
anúncio da criação do Programa de Combate à Mi-
séria, no dia 6 de janeiro; a posição do Planalto e do 

Itamaraty contrária à permanência no poder do dita-
dor egípcio Hosni Mubarak, no dia 2 de fevereiro; o 
anúncio do corte de R$50 bilhões no Orçamento, no 
dia 9 de fevereiro; a aprovação do salário mínimo pelo 
Congresso Nacional no valor de R$545,00, no dia 23 
de fevereiro; a visita do Presidente americano Barack 
Obama, que rendeu bons dividendos para as transações 
brasileiras, no dia 19 de março; a votação do Brasil na 
Assembleia da ONU pela investigação de denúncias 
de violações dos direitos humanos no Irã, no dia 24 de 
março; e o aumento do imposto sobre compras com 
cartão de crédito no exterior.

Na mesma reportagem, o jornal destaca o pro-
fissionalismo da Presidente Dilma Rousseff na cons-
trução de sua imagem.

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Muito obrigado.

Na mesma reportagem, o jornal destaca o pro-
fissionalismo da Presidente Dilma Rousseff na cons-
trução de sua imagem:

Associada até recentemente à figura da admi-
nistradora implacável, a Presidente vem conseguin-
do rapidamente alterar esse perfil – que também era 
agravado por ela ser vista como uma criação artificial 
do Presidente Lula.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aque-
les que conhecem bem a Presidente Dilma não se sur-
preenderam com sua alta aprovação nesse começo de 
Governo. Ao escolhê-la para sucedê-lo, o ex-Presidente 
Lula já sabia da sua extraordinária capacidade de tra-
balho e de sua inquestionável competência – e uma 
prova dessa confiança foi nomeá-la Ministra-Chefe 
da Casa Civil. Dilma Rousseff, além de comprovar-se 
uma competente...

(Interrupção do som.)

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 
além de comprovar-se uma competente administrado-
ra, tem se revelado uma grande estadista, admirada 
até mesmo por setores da oposição.

Pelo que já mostrou nesses primeiros quatro 
meses, tenho a convicção de que todo o Brasil torce 
por ela e, mais do que isso, vai contribuir para que 
seu Governo fique marcado pela inclusão social, pelo 
desenvolvimento, pelo aprimoramento dos serviços 
públicos e pela consolidação da democracia.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero agradecer 
à Presidente Dilma por ter liberado, esta semana, 
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R$500 milhões para pagar os convênios das Prefei-
turas municipais e já no próximo mês serão liberados 
mais R$200 milhões.

Mas peço, encarecidamente, que todos os restos 
a pagar, que todos os convênios, convênios importan-
tes para a saúde, para a educação, para as nossas 
estradas, para a infraestrutura urbana, que os recursos 
para o pagamento de todos os convênios importantes 
para os municípios brasileiros sejam liberados o mais 
rapidamente possível.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a 
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretá-
rio, deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Gleisi, tem a palavra.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigada.

Eu solicitei a palavra pela ordem para registrar com 
muita honra a presença neste plenário de um ilustre pa-
ranaense, nosso ex– Governador Dr. Paulo Pimentel, 
que hoje visita aqui o Senado da República e me faz 
uma visita também. Ele assumiu, na data de hoje, a Fe-
deração Nacional das Empresas de Jornais e Revistas 
e está acompanhando do Dr. Daniel Slaviero, da Abert, 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, 
e também de Vera Pimentel, responsável pelos jornais 
Estado e Tribuna do Paraná. É com grande honra que 
registro, para mim, uma paranaense, receber esse ilus-
tre paranaense também, Dr. Paulo Pimentel.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de abordar o meu assunto, eu queria saudar o nosso 
Senador e Deputado Mauro Benevides.

Com muita alegria, eu o vejo na nossa Casa, 
Deputado.

Sr. Presidente, quero comentar um artigo do jornal 
do Paraguai ABC Color e peço a devida atenção de 
V. Exª para o que esse jornal diz em relação ao nosso 
debate aqui sobre Itaipu:

Um político da democracia, Itamar Franco, Pre-
sidente do Brasil entre outubro de 1992 e janeiro de 
1995, que voltou à Câmara dos Senadores, argumen-

ta com nostálgicos do Império brasileiro: as vozes da 
ditadura humilharam o nosso povo em Itaipu.

E conclui dizendo que eu falei apenas em rela-
ção à água.

Sr. Presidente, isso é um insulto grave. Eu entendo 
que o próprio Senado da República deveria responder 
a esse jornal.

Jamais toquei aqui no problema da Guerra do 
Paraguai. O que eu sei da Guerra do Paraguai apren-
di aos 14 anos. Se há outros fatos, eu não reconheço, 
mas não falei nada de Guerra do Paraguai. Nem falei 
de água de Itaipu. Defendi, como continuo defendendo, 
que o Congresso Nacional tem obrigação de fiscalizar 
a empresa binacional.

Agora, admitir que nos compare com os “nostálgi-
cos do Império brasileiro” é uma ofensa, Sr. Presidente, 
não a mim, mas à própria Casa, ao próprio Congresso 
Nacional, razão pela qual solicito de V. Exª uma devida 
resposta a esse jornal, porque ele vai mais além: “as 
vozes da ditadura”.

Ao longo da minha vida, nunca defendi a ditadu-
ra. Aqui se disse, e todos se calaram, que essa obra 
nasceu em 1963, quando o Brasil tinha um regime 
totalitário.

Então, Sr. Presidente, o que peço a V. Exª – vou 
encaminhar à Mesa esse jornal, que já, de outra feita, 
falou que o ABC Color vê outra traição à Pátria em 
Itaipu. E fala horrores do nosso País.

Então, Sr. Presidente, não podemos aceitar isso, 
não como Senadores, não podemos aceitar essas 
ofensas gratuitas que são levadas ao povo do Para-
guai por meio desse jornal, razão pela qual peço, com 
o devido respeito, a meditação de V. Exª sobre essas 
más informações desse jornal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 

ORDEM DO DIA
Os itens de 1 a 3, conforme anunciado na sessão 

de ontem, serão votados no dia 18, próxima quarta-
feira, de acordo com o acordo de Lideranças. 

São os seguintes os itens:

Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 451, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, 
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de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que altera 
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, para acrescentar outras atividades 
de prestação de serviços às já passíveis de 
opção pelo Simples Nacional.

Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apre-
senta.

Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 475, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010-
Complementar (nº 12/2003-Complementar, na 
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho), 
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI 
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 
da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência co-
mum relativas à proteção das paisagens na-
turais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas 
formas e à preservação das florestas, da fau-
na e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.

Item 3:

3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 476, de 2011)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Reginaldo Lopes), que regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revo-
ga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de 
1991, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os itens 4 a 9 e 11 a 13 fazem parte da pau-
ta temática – direitos sociais – acordada para esta 
semana.

Passamos ao Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ro-
cha), que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (deter-
mina que alimentos provisórios sejam fixados 
cautelarmente em favor da criança ou adoles-
cente cujo agressor seja afastado da moradia 
comum por determinação judicial). 

Parecer sob nº 1.479, de 2010, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá, fa-
vorável com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta.

O Relator, Senador Romero Jucá deu parecer 
favorável, na CCJ.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.
Discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Submeto o projeto à votação.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovarem 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da CCJ, de redação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

a aprovarem permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

 
PARECER Nº 250, DE 2011 

(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 43, de 2005 (nº 6.233, de 2002, na 
Casa de origem)

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2005 (nº 6.233, 
de 2002, na Casa de origem), que acrescenta disposi-
tivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, conso-
lidando a Emenda nº 1 – CCJ, de redação, aprovada 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, em 12 de maio 
de 2011. – Senador José Sarney, Presidente – Sena-
dor Wilson Santiago – Senadora Vanessa Grazziotin 
– Senador Cícero Lucena.
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ANEXO AO PARECER Nº 250, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 43, de 2005 (nº 6.233, de 2002, na 
Casa de origem).

Acrescenta parágrafo único ao art. 
130 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para determinar que alimentos provisórios 
sejam fixados cautelarmente em favor da 
criança ou do adolescente cujo agressor 
seja afastado da moradia comum por de-
terminação judicial.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa a compelir aquele que for 

afastado cautelarmente da moradia comum, na hipó-
tese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual contra 
a criança ou adolescente, a prestar os alimentos de 
que eles necessitam.

Art. 2º O art. 130 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 130.  ..............................................
Parágrafo único. Da medida cautelar cons-

tará, ainda, a fixação provisória dos alimentos 
de que necessitem a criança ou o adolescente 
dependentes do agressor.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo objeção sobre a redação final, a 
matéria é aprovada e vai à sanção presidencial.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 5, também do acordo de votação temá-
tica.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 1.735/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), 
que acrescenta § 3º ao art. 79 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional.

Pareceres sob nºs 1.097 e 1.098, de 
2010, das Comissões:

– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”: 
Senador João Durval, favorável; e

– de Educação, Cultura e Esporte, Re-
latora: Senadora Ideli Salvatti, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CE, de redação, que 
apresenta.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nº 1 e 2, de 

redação. (Pausa)
Sem objeção, declaro aprovadas. 
Há sobre a mesa, a redação final.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 251, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 46, de 2007 (nº 1.735, de 2003, na 
Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 1.735, 
de 2003, na Casa de origem), que acrescenta § 3º ao 
art. 79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, consolidando as Emendas de Redação nºs 
1 e 2 da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
aprovadas pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 
2011. – Senador José Sarney, Presidente – Senador 
Wilson Santiago – Senadora Vanessa Grazziotin – 
Senador Cícero Lucena.

ANEXO AO PARECER Nº 251, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 46, de 2007 (nº 1.735, de 2003, na 
Casa de origem).

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), para dispor sobre a 
oferta de educação superior para os po-
vos indígenas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 79.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º No que se refere à educação supe-

rior, sem prejuízo de outras ações, o atendi-
mento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas 
universidades públicas e privadas mediante a 
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oferta de ensino e de assistência estudantil, 
assim como de estímulo à pesquisa e desen-
volvimento de programas especiais.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A matéria vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 6:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.374/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Há sobre a mesa, antes de submeter à votação, 

requerimento de adiamento para ouvir a Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 522, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento 
da discussão do PLC nº 52, de 2008, a fim de que so-
bre a matéria, seja ouvida a Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE.

Justificação

A matéria foi distribuída apenas para a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, mas tendo 
em vista que as providências que terão que ser adota-
das nos casos de necessidade de ações preventivas 
de socorro, assistenciais ou recuperativas podem vir a 
gerar impacto econômico-financeiro para a União, Esta-
dos e Municípios, solicitamos também a manifestação 
da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

Em complemento há que se considerar a criação 
da Comissão Temporária para tratar das “Alterações 
no Sistema Nacional de Defesa Civil”, nos termos do 
Requerimento nº 171, de 2001,  tendo como primeiro 
signatário o Senador Jorge Viana.

Sala das Sessões, de de 2011. – Senador Lin-
dbergh Farias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Assim, pergunto ao Plenário se devemos defe-
rir o requerimento para ouvir a Comissão de Assuntos 
Econômicos. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sem restrição, aprovamos o requerimento para 
ouvir a Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 7:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Pareceres sob nºs 1.107, de 2008; e 
1.917, de 2009, das Comissões:

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009).

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Vamos votar o projeto.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 150, DE 2008 

(Nº 129/2007, na Casa de origem)

Altera o inciso I do caput do art. 38 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos 3% (três 
por cento) das unidades residenciais em 
programas habitacionais público ou sub-
sidiados com recursos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 38.  ................................................
I – reserva de pelo monos 3% (três por 

cento) das unidades habitacionais residenciais 
para atendimento aos idosos;

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero esclarecer ao Plenário que estamos, 
de acordo com as Lideranças, votando nesta semana 
os projetos temáticos que se referem à saúde e à se-
gurança, projetos de lei da Câmara com unanimidade 
dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 8:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Pareceres favoráveis, sob nºs 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator “ad hoc”: Senador Flávio 
Arns; e

– de Assuntos Sociais, Relator “ad hoc”: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009).

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Submeto a votos. (Pausa.)
Da mesma maneira, não havendo objeção do 

Plenário, declaro o projeto aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 252, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343, de 2006, 
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343, 
de 2006, na Casa de origem), que altera o art. 38 da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2008 – estatuto do 
Idoso para garantir a prioridade dos idosos na aquisição 
de unidades residenciais térrea, nos programas nele 
mencionados, como adequação redacional.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 
2011. – Senador José Sarney, Presidente – Senador 
Wilson Santiago – Senadora Vanessa Graziotin – 
Senador Cícero Lucena

ANEXO AO PARECER Nº 252, DE 2011.

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara nº 156, de 2008 (nº  7.343, de 2006, 
na Casa de origem).

Altera o art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2002 (Estatuto do Idoso), 
para garantir a privacidade dos idosos  na 
aquisição de unidades residenciais térreas, 
nos programas nele mencionados.

O Congresso nacional decreta:
Art. 1º O art. 38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003 (Estatuto do Idoso), passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 38.  ................................................
 ..............................................................
Parágrafo único. As unidades residenciais 

reservadas para atendimento a idosos devem 
situar-se, preferencialmente, no pavimento 
térreo. “(NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Sem contestação, aprovada a redação final.
À sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 9: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências.

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator “ad hoc”: Senador Pau-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Submeto à votação a Emenda nº 1, da CDH, que 

tem preferência regimental.
Em discussão a emenda. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e submeto 

à votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o pro-

jeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para redigir o 

vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

Dispõe sobre a criação de áreas es-
pecíficas e a instalação de assentos para 
pessoas com deficiência e pessoas obesas 
em casas de diversão pública e outros es-
tabelecimentos.

Art. 1º As casas de diversão pública, as salas de 
convenções, as instituições de ensino, os edifícios pú-
blicos e as salas de espera instalarão assentos para 
as pessoas obesas e terão áreas específicas para as 
pessoas com deficiência, para facilitar a sua locomoção 
e a sua permanência nesses estabelecimentos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consi-
deram-se casas de diversão pública aquelas que apre-
sentam espetáculos culturais, artísticos, desportivos, 
ou qualquer outro entretenimento, de caráter perma-
nente ou transitório.

Art. 2º As poltronas e cadeiras para pessoas obe-
sas devem atender às dimensões e aos parâmetros de 
resistência e ergonomia fixados em regulamento.

Art. 3º Os parâmetros para dimensionamento das 
áreas específicas para pessoas com deficiência que 
utilizem cadeiras de rodas serão fixados em regula-
mento e poderão contemplar a instalação de assentos 
removíveis nessas áreas.

Parágrafo único. Além de reserva de áreas es-
pecíficas para pessoas com deficiência que utilizem 
cadeiras de rodas, as casas de diversão pública deve-
rão instalar tablados nivelados quando isso for neces-
sário para proporcionar boas condições de segurança 
e visibilidade.

Art. 4º A quantidade de assentos e áreas es-
peciais previstos nesta Lei não poderá ser inferior a 
dois por cento da capacidade de lotação do estabe-
lecimento, em todos os seus ambientes de frequên-
cia coletiva.

Art. 5º A infração ao disposto nesta Lei, sujeitará 
o estabelecimento a multa de dois por cento do fatu-
ramento médio mensal no exercício.

§ 1º Caso não seja possível aferir o faturamento 
médio mensal, ou caso não haja tal faturamento, o valor 
da multa será estabelecido pela autoridade administra-
tiva responsável pela fiscalização ou pela autoridade 
judiciária competente.

§ 2º Em caso de reincidência, a multa será apli-
cada em dobro.

§ 3º As multas de que trata este artigo poderão 
ser aplicadas a partir de cento e oitenta dias após a 
publicação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de outubro de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990.

O parecer é da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional é favorável, ainda proferido pelo 
Senador Romeu Tuma. Saudoso companheiro desta 
Casa. (Parecer nº 1.393, de 2009-CRE)

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Sem manifestação nenhuma, encerro a discus-

são.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 253, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 235, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2009, que 
acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei nº 6.815, de 9 
de agosto de 1980, para vedar a concessão de visto 
ao estrangeiro indiciado em outro país pela prática de 
crime contra a liberdade sexual ou o correspondente 
ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990.

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de maio de 
2011. – Senador José Sarney, Presidente – Wilson 
Santiago – Senadora Vanessa Grazziotin – Senador 
Cícero Lucena.

ANEXO AO PARECER Nº 253, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 235, de 2009.

Acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei nº 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, para vedar a concessão 
de visto ao estrangeiro indiciado em outro país pela 
prática de crime contra a liberdade sexual ou o cor-
respondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 6.815, de 19 de agosto 

de 1980, passa a vigorar Acrescido do seguinte inci-
so VI:

“Art. 7º ...................................................
 ..............................................................
VI – indiciado em outro país pela prática 

de crime contra a liberdade sexual de criança 
ou adolescente ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente).” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A redação final, se não houver contestação, 
declaro aprovada.

Vai à Câmara dos Deputados o projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 12:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 100, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 100, de 2010, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito – Pe-
dofilia (SF), que altera a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), para prever a infiltração de agentes 
da polícia na Internet com o fim de investigar 
crimes contra a liberdade sexual de criança 
ou adolescente.

O parecer, sob o n° 122, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sendo Re-
lator o Senador Demóstenes Torres, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ que apresenta.

Discussão do Projeto e da Emenda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 

GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Para discutir, Senador Demóstenes Torres, 
Relator.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, esse é um projeto extraordinário. Ele foi con-
cebido pela CPI da Pedofilia e tem como finalidade 
fazer com que a polícia possa se infiltrar na internet 
para que o agente, se passando muitas vezes por 
um pedófilo, consiga surpreender o próprio pedófilo, 
evitando que haja prática dos seus atos ou interrom-
pendo aquela prática iniciada, ou mesmo minimizan-
do essa situação.

É um fato que já ocorre corriqueiramente em ou-
tras situações. Mas, agora, visando proteger a crian-
ça e o adolescente, a sua liberdade sexual, estamos 
dando à Polícia também a possibilidade de entrar 
nos chats, nos bate-papos - tudo com a autorização 
prévia da Justiça e com a aquiescência do Ministério 
Público -, para que as investigações sejam completas 
e que esse crime que se tem proliferado, infelizmente, 
mundo afora, e no Brasil não é diferente, especial-
mente dentro da rede mundial de computadores, a 
Internet, possa ser coibido na sua origem e consiga-
mos preservar a salubridade de nossas crianças e 
adolescentes.

Então, peço aos nossos colegas Senadores que 
votem favoravelmente a este belo projeto que o Sena-
do Federal poderá aprovar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerro a discussão.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda 
apresentada pelo Senador Demóstenes Torres.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Em votação a Emenda nº 1, da CCJ (Pausa.)
Sem contestação, aprovada.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 254, DE 2011 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n° 100, de 2010.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2010, que al-
tera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para prever a infiltra-
ção de agentes da polícia na internet com o fim de 
investigar crimes contra a liberdade sexual de criança 
ou adolescente, consolidando a Emenda nº 1 – CCJ, 
aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão,  12 de maio de 
2011. – Senador José Sarney, Presidente – Senador 
Wilson Santiago – Senadora Vanessa Grazziotin – 
Senador Cícero Lucena.

ANEXO AO PARECER Nº 254, DE 2011

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nº 100, de 2010.

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), para prever a infiltração de agentes da 
polícia na internet com o fim de investigar 
crimes contra a liberdade sexual de criança 
ou adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo III do Título VI da Parte Especial 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido 
da seguinte SEÇÃO V- A:

“TÍTULO VI 
Do Acesso à Justiça

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

CAPÍTULO III 
Dos Procedimentos

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

SEÇÃO V-A 
Da Infiltração de Agentes para a Investigação 

de Crimes contra a Liberdade Sexual  
e Criança ou Adolescente

Art. 190-A. A infiltração de agentes de 
polícia na internet com o fim de investigar os 
crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 
241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 
217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal) será precedida de autorização judicial 
devidamente circunstanciada e fundamenta-
da, que estabelecerá os limites do referido 
meio de obtenção de prova, ouvido o Minis-
tério Público.

§ 1° À infiltração, que não será admitida 
se a prova puder ser obtida por outros meios, 
aplicam-se as seguintes regras:

I – dar-se-á mediante requerimento do 
Ministério Público ou representação do dele-
gado de polícia e conterá a demonstração de 
sua necessidade, o alcance das tarefas dos 
policiais e os nomes ou apelidos das pessoas 
investigadas, bem como, quando possível, os 
dados de conexão ou cadastrais que permitam 
a sua identificação;

II – não poderá exceder o prazo de 90 
(noventa) dias, sem prejuízo de eventuais re-
novações, desde que o total não exceda a 720 
(setecentos e vinte) dias e seja demonstrada 
sua efetiva necessidade, a critério da autori-
dade judicial.

§ 2° A autoridade judicial e o Ministério 
Público poderão requisitar relatórios parciais 
da operação de infiltração antes da conclu-
são do prazo de que trata o inciso II do § 1º 
deste artigo.

§ 3° Para efeitos do disposto no inciso I 
do § 1° deste artigo, consideram-se:

I – dados de conexão: informações re-
ferentes à hora, à data, ao início, ao término, 
à duração, ao endereço de Protocolo internet 
(IP) utilizado e ao terminal de origem da co-
nexão;

II – dados cadastrais: informações refe-
rentes ao nome e endereço do assinante ou 
usuário registrado ou autenticado para a cone-
xão a quem um endereço de IP, identificação 
de usuário ou código de acesso tenha sido 
atribuído no momento da conexão.

Art. 190-B. As informações da operação 
dc infiltração serão encaminhadas diretamente 
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ao juiz responsável pela autorização da medi-
da, que zelará pelo seu sigilo.

Parágrafo único. Antes da conclusão 
das operações, o acesso aos autos será re-
servado ao juiz, ao Ministério Público e ao 
delegado de polícia responsável pela opera-
ção, com o objetivo de garantir o sigilo das 
investigações.

Art. 190-C. O agente policial infiltrado 
que deixar de observar a estrita finalidade 
da investigação responderá pelos excessos 
praticados.

Parágrafo único. Não comete o crime o 
policial que oculta a sua identidade para, por 
meio da internet, colher indícios de autoria e 
materialidade dos crimes previstos nos arts. 
240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta 
Lei e nos arts. 217-A, 218, 218-A e 218-B do 
Código Penal, observado o disposto no caput 
deste artigo.

Art. 190-D. Os órgãos de registro e ca-
dastro público poderão incluir nos bancos de 
dados próprios, mediante procedimento sigi-
loso e requisição da autoridade judicial, as in-
formações necessárias à efetividade da iden-
tidade fictícia criada.

Parágrafo único. O procedimento sigilo-
so de que trata esta Seção será numerado e 
tombado em livro específico.

Art. 190-E. Concluída a investigação, to-
dos os atos eletrônicos praticados durante a 
operação deverão ser registrados, gravados, 
armazenados e encaminhados ao juiz e ao 
Ministério Público, juntamente com relatório 
circunstanciado.

Parágrafo único. Os registros de que 
trata o caput deste artigo serão reunidos 
em autos apartados, apensados ao processo 
criminal juntamente com o inquérito policial, 
assegurando-se a preservação da identida-
de do agente policial infiltrado, bem como a 
intimidade das crianças e adolescentes en-
volvidos.”

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/
PMDB – AP) – A redação final também está feita 
e, não havendo contestação, será declarada apro-
vada.

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 13:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 168, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 168, de 2011 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 121, de 2011, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relatora Senadora Ana 
Rita), que institui a Política Nacional de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista.

Há um requerimento de adiamento, para ser ou-
vida a Comissão de Assuntos Sociais.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 523, DE 2011

Nos termos do inciso I, do art. 279, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 168, de 2011, “Institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista”, seja apreciado pela 
Comissão de Assuntos Sociais – CAS.

Sala das Sessões, de 2011. – Senador Rome-
ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Submeto o requerimento a votos, para que 
o Plenário mande ouvir a Comissão de Assuntos 
Sociais.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão. 
Os que aprovarem permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos So-

ciais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Há sobre a mesa, duas Medidas Provisórias 
nº 515, de 2010, que abre crédito extraordinário em 
favor da Justiça do Trabalho e diversos órgãos do Po-
der Executivo no valor global de R$26.673.264.196,00 
para os fins que nela especifica; e o Projeto de Lei de 
Conversão nº 12 que disciplina a formação e consulta 
a bancos de dados com informações de adimplemen-
to de pessoas naturais e de pessoas jurídicas para a 
formação de histórico de crédito.

Com referência às medidas que deverão ser lidas, 
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 
45 dias para a apreciação das matérias encontra-se 
esgotado e que suas vigências, que foram prorroga-
das por Ato do Presidente do Congresso Nacional e 
esgotar-se-ão em 1º de junho de 2011.

São as seguintes as matérias recebi-
das:

12025.indd   15523 18/05/2011   13:44:47

47ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15524 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15524 18/05/2011   13:44:47

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15525 

12025.indd   15525 18/05/2011   13:44:47

49ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15526 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15526 18/05/2011   13:44:47

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15527 

12025.indd   15527 18/05/2011   13:44:47

51ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15528 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15528 18/05/2011   13:44:48

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15529 

12025.indd   15529 18/05/2011   13:44:48

53ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15530 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15530 18/05/2011   13:44:48

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15531 

12025.indd   15531 18/05/2011   13:44:48

55ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15532 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15532 18/05/2011   13:44:48

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15533 

12025.indd   15533 18/05/2011   13:44:49

57ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15534 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15534 18/05/2011   13:44:49

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15535 

12025.indd   15535 18/05/2011   13:44:49

59ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15536 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15536 18/05/2011   13:44:49

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15537 

12025.indd   15537 18/05/2011   13:44:50

61ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15538 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15538 18/05/2011   13:44:50

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15539 

12025.indd   15539 18/05/2011   13:44:50

63ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15540 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15540 18/05/2011   13:44:50

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15541 

12025.indd   15541 18/05/2011   13:44:51

65ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15542 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15542 18/05/2011   13:44:51

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15543 

12025.indd   15543 18/05/2011   13:44:51

67ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15544 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15544 18/05/2011   13:44:51

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15545 

12025.indd   15545 18/05/2011   13:44:51

69ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15546 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15546 18/05/2011   13:44:52

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15547 

12025.indd   15547 18/05/2011   13:44:52

71ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15548 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15548 18/05/2011   13:44:52

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15549 

12025.indd   15549 18/05/2011   13:44:52

73ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15550 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15550 18/05/2011   13:44:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15551 

12025.indd   15551 18/05/2011   13:44:53

75ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15552 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15552 18/05/2011   13:44:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15553 

12025.indd   15553 18/05/2011   13:44:53

77ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15554 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15554 18/05/2011   13:44:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15555 

12025.indd   15555 18/05/2011   13:44:54

79ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15556 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15556 18/05/2011   13:44:54

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15557 

12025.indd   15557 18/05/2011   13:44:54

81ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15558 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15558 18/05/2011   13:44:54

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15559 

12025.indd   15559 18/05/2011   13:44:55

83ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15560 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15560 18/05/2011   13:44:55

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15561 

12025.indd   15561 18/05/2011   13:44:55

85ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15562 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15562 18/05/2011   13:44:55

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15563 

12025.indd   15563 18/05/2011   13:44:55

87ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15564 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15564 18/05/2011   13:44:56

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15565 

12025.indd   15565 18/05/2011   13:44:56

89ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15566 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15566 18/05/2011   13:44:56

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15567 

12025.indd   15567 18/05/2011   13:44:56

91ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15568 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15568 18/05/2011   13:44:57

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15569 

12025.indd   15569 18/05/2011   13:44:57

93ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15570 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15570 18/05/2011   13:44:57

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15571 

12025.indd   15571 18/05/2011   13:44:57

95ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15572 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15572 18/05/2011   13:44:58

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15573 

12025.indd   15573 18/05/2011   13:44:58

97ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15574 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15574 18/05/2011   13:44:58

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15575 

12025.indd   15575 18/05/2011   13:44:58

99ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15576 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15576 18/05/2011   13:44:58

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15577 

12025.indd   15577 18/05/2011   13:44:59

101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15578 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15578 18/05/2011   13:44:59

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15579 

12025.indd   15579 18/05/2011   13:44:59

103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15580 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15580 18/05/2011   13:44:59

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15581 

12025.indd   15581 18/05/2011   13:45:00

105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15582 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15582 18/05/2011   13:45:00

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15583 

12025.indd   15583 18/05/2011   13:45:00

107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15584 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15584 18/05/2011   13:45:00

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15585 

12025.indd   15585 18/05/2011   13:45:01

109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15586 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15586 18/05/2011   13:45:01

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15587 

12025.indd   15587 18/05/2011   13:45:01

111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15588 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15588 18/05/2011   13:45:01

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15589 

12025.indd   15589 18/05/2011   13:45:01

113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15590 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15590 18/05/2011   13:45:02

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15591 

12025.indd   15591 18/05/2011   13:45:02

115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15592 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15592 18/05/2011   13:45:02

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15593 

12025.indd   15593 18/05/2011   13:45:02

117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15594 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15594 18/05/2011   13:45:03

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15595 

12025.indd   15595 18/05/2011   13:45:03

119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15596 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15596 18/05/2011   13:45:03

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15597 

12025.indd   15597 18/05/2011   13:45:03

121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15598 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15598 18/05/2011   13:45:03

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15599 

12025.indd   15599 18/05/2011   13:45:04

123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15600 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15600 18/05/2011   13:45:04

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15601 

12025.indd   15601 18/05/2011   13:45:04

125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15602 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15602 18/05/2011   13:45:04

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15603 

12025.indd   15603 18/05/2011   13:45:05

127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15604 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15604 18/05/2011   13:45:05

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15605 

12025.indd   15605 18/05/2011   13:45:05

129ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15606 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15606 18/05/2011   13:45:05

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15607 

12025.indd   15607 18/05/2011   13:45:06

131ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15608 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15608 18/05/2011   13:45:06

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15609 

12025.indd   15609 18/05/2011   13:45:06

133ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15610 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15610 18/05/2011   13:45:06

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15611 

12025.indd   15611 18/05/2011   13:45:06

135ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15612 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15612 18/05/2011   13:45:07

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15613 

12025.indd   15613 18/05/2011   13:45:07

137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15614 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15614 18/05/2011   13:45:07

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15615 

12025.indd   15615 18/05/2011   13:45:07

139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15616 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15616 18/05/2011   13:45:08

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15617 

12025.indd   15617 18/05/2011   13:45:08

141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15618 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15618 18/05/2011   13:45:08

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15619 

12025.indd   15619 18/05/2011   13:45:08

143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15620 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15620 18/05/2011   13:45:08

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15621 

12025.indd   15621 18/05/2011   13:45:09

145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15622 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15622 18/05/2011   13:45:09

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15623 

12025.indd   15623 18/05/2011   13:45:09

147ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15624 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15624 18/05/2011   13:45:09

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15625 

12025.indd   15625 18/05/2011   13:45:10

149ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15626 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15626 18/05/2011   13:45:10

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15627 

12025.indd   15627 18/05/2011   13:45:10

151ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15628 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15628 18/05/2011   13:45:10

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15629 

12025.indd   15629 18/05/2011   13:45:10

153ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15630 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15630 18/05/2011   13:45:11

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15631 

12025.indd   15631 18/05/2011   13:45:11

155ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15632 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15632 18/05/2011   13:45:11

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15633 

12025.indd   15633 18/05/2011   13:45:11

157ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15634 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15634 18/05/2011   13:45:12

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15635 

12025.indd   15635 18/05/2011   13:45:12

159ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15636 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15636 18/05/2011   13:45:12

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15637 

12025.indd   15637 18/05/2011   13:45:12

161ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15638 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15638 18/05/2011   13:45:12

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15639 

12025.indd   15639 18/05/2011   13:45:13

163ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15640 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15640 18/05/2011   13:45:13

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15641 

12025.indd   15641 18/05/2011   13:45:13

165ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15642 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15642 18/05/2011   13:45:13

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15643 

12025.indd   15643 18/05/2011   13:45:14

167ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15644 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15644 18/05/2011   13:45:14

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15645 

12025.indd   15645 18/05/2011   13:45:14

169ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15646 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15646 18/05/2011   13:45:14

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15647 

12025.indd   15647 18/05/2011   13:45:14

171ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15648 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15648 18/05/2011   13:45:15

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15649 

12025.indd   15649 18/05/2011   13:45:15

173ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15650 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15650 18/05/2011   13:45:15

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15651 

12025.indd   15651 18/05/2011   13:45:15

175ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15652 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15652 18/05/2011   13:45:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15653 

12025.indd   15653 18/05/2011   13:45:16

177ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15654 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15654 18/05/2011   13:45:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15655 

12025.indd   15655 18/05/2011   13:45:16

179ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15656 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15656 18/05/2011   13:45:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15657 

12025.indd   15657 18/05/2011   13:45:17

181ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15658 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15658 18/05/2011   13:45:17

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15659 

12025.indd   15659 18/05/2011   13:45:17

183ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15660 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15660 18/05/2011   13:45:17

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15661 

12025.indd   15661 18/05/2011   13:45:18

185ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15662 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15662 18/05/2011   13:45:18

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15663 

12025.indd   15663 18/05/2011   13:45:18

187ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15664 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15664 18/05/2011   13:45:18

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15665 

12025.indd   15665 18/05/2011   13:45:19

189ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15666 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15666 18/05/2011   13:45:19

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15667 

12025.indd   15667 18/05/2011   13:45:19

191ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15668 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15668 18/05/2011   13:45:19

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15669 

12025.indd   15669 18/05/2011   13:45:20

193ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15670 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15670 18/05/2011   13:45:20

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15671 

12025.indd   15671 18/05/2011   13:45:20

195ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15672 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15672 18/05/2011   13:45:20

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15673 

12025.indd   15673 18/05/2011   13:45:20

197ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15674 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15674 18/05/2011   13:45:21

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15675 

12025.indd   15675 18/05/2011   13:45:21

199ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15676 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15676 18/05/2011   13:45:21

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15677 

12025.indd   15677 18/05/2011   13:45:21

201ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15678 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15678 18/05/2011   13:45:22

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15679 

12025.indd   15679 18/05/2011   13:45:22

203ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15680 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15680 18/05/2011   13:45:22

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15681 

12025.indd   15681 18/05/2011   13:45:22

205ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15682 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15682 18/05/2011   13:45:22

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15683 

12025.indd   15683 18/05/2011   13:45:23

207ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15684 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15684 18/05/2011   13:45:23

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15685 

12025.indd   15685 18/05/2011   13:45:23

209ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15686 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15686 18/05/2011   13:45:23

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15687 

12025.indd   15687 18/05/2011   13:45:24

211ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15688 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15688 18/05/2011   13:45:24

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15689 

12025.indd   15689 18/05/2011   13:45:24

213ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15690 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15690 18/05/2011   13:45:24

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15691 

12025.indd   15691 18/05/2011   13:45:25

215ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15692 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15692 18/05/2011   13:45:25

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15693 

12025.indd   15693 18/05/2011   13:45:25

217ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15694 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15694 18/05/2011   13:45:25

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15695 

12025.indd   15695 18/05/2011   13:45:26

219ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15696 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15696 18/05/2011   13:45:26

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15697 

12025.indd   15697 18/05/2011   13:45:26

221ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15698 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15698 18/05/2011   13:45:26

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15699 

12025.indd   15699 18/05/2011   13:45:26

223ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15700 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15700 18/05/2011   13:45:27

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15701 

12025.indd   15701 18/05/2011   13:45:27

225ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15702 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15702 18/05/2011   13:45:27

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15703 

12025.indd   15703 18/05/2011   13:45:27

227ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15704 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15704 18/05/2011   13:45:27

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15705 

12025.indd   15705 18/05/2011   13:45:28

229ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15706 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15706 18/05/2011   13:45:28

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15707 

12025.indd   15707 18/05/2011   13:45:28

231ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15708 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15708 18/05/2011   13:45:28

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15709 

12025.indd   15709 18/05/2011   13:45:29

233ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15710 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15710 18/05/2011   13:45:29

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15711 

12025.indd   15711 18/05/2011   13:45:29

235ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15712 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15712 18/05/2011   13:45:29

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15713 

12025.indd   15713 18/05/2011   13:45:30

237ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15714 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15714 18/05/2011   13:45:30

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15715 

12025.indd   15715 18/05/2011   13:45:30

239ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15716 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15716 18/05/2011   13:45:30

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15717 

12025.indd   15717 18/05/2011   13:45:30

241ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15718 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15718 18/05/2011   13:45:31

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15719 

12025.indd   15719 18/05/2011   13:45:31

243ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15720 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15720 18/05/2011   13:45:31

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15721 

12025.indd   15721 18/05/2011   13:45:31

245ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15722 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15722 18/05/2011   13:45:32

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15723 

12025.indd   15723 18/05/2011   13:45:32

247ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15724 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15724 18/05/2011   13:45:32

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15725 

12025.indd   15725 18/05/2011   13:45:33

249ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15726 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15726 18/05/2011   13:45:33

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15727 

12025.indd   15727 18/05/2011   13:45:33

251ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15728 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15728 18/05/2011   13:45:33

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15729 

12025.indd   15729 18/05/2011   13:45:34

253ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15730 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15730 18/05/2011   13:45:34

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15731 

12025.indd   15731 18/05/2011   13:45:34

255ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15732 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15732 18/05/2011   13:45:34

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15733 

12025.indd   15733 18/05/2011   13:45:34

257ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15734 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15734 18/05/2011   13:45:35

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15735 

12025.indd   15735 18/05/2011   13:45:35

259ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15736 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15736 18/05/2011   13:45:35

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15737 

12025.indd   15737 18/05/2011   13:45:35

261ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15738 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15738 18/05/2011   13:45:36

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15739 

12025.indd   15739 18/05/2011   13:45:36

263ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15740 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15740 18/05/2011   13:45:36

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15741 

12025.indd   15741 18/05/2011   13:45:36

265ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15742 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15742 18/05/2011   13:45:37

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15743 

12025.indd   15743 18/05/2011   13:45:37

267ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15744 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15744 18/05/2011   13:45:37

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15745 

12025.indd   15745 18/05/2011   13:45:37

269ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15746 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15746 18/05/2011   13:45:37

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15747 

12025.indd   15747 18/05/2011   13:45:38

271ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15748 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15748 18/05/2011   13:45:38

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15749 

12025.indd   15749 18/05/2011   13:45:38

273ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15750 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15750 18/05/2011   13:45:38

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15751 

12025.indd   15751 18/05/2011   13:45:39

275ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15752 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15752 18/05/2011   13:45:39

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15753 

12025.indd   15753 18/05/2011   13:45:39

277ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15754 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15754 18/05/2011   13:45:39

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15755 

12025.indd   15755 18/05/2011   13:45:39

279ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15756 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15756 18/05/2011   13:45:40

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15757 

12025.indd   15757 18/05/2011   13:45:40

281ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15758 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15758 18/05/2011   13:45:40

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15759 

12025.indd   15759 18/05/2011   13:45:40

283ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15760 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15760 18/05/2011   13:45:41

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15761 

12025.indd   15761 18/05/2011   13:45:41

285ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15762 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15762 18/05/2011   13:45:41

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15763 

12025.indd   15763 18/05/2011   13:45:41

287ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15764 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15764 18/05/2011   13:45:42

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15765 

12025.indd   15765 18/05/2011   13:45:42

289ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15766 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15766 18/05/2011   13:45:42

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15767 

12025.indd   15767 18/05/2011   13:45:42

291ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15768 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15768 18/05/2011   13:45:42

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15769 

12025.indd   15769 18/05/2011   13:45:43

293ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15770 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15770 18/05/2011   13:45:43

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15771 

12025.indd   15771 18/05/2011   13:45:43

295ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15772 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15772 18/05/2011   13:45:43

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15773 

12025.indd   15773 18/05/2011   13:45:44

297ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15774 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15774 18/05/2011   13:45:44

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15775 

12025.indd   15775 18/05/2011   13:45:44

299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15776 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15776 18/05/2011   13:45:44

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15777 

12025.indd   15777 18/05/2011   13:45:45

301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15778 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15778 18/05/2011   13:45:45

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15779 

12025.indd   15779 18/05/2011   13:45:45

303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15780 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15780 18/05/2011   13:45:45

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15781 

12025.indd   15781 18/05/2011   13:45:46

305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15782 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15782 18/05/2011   13:45:46

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15783 

12025.indd   15783 18/05/2011   13:45:46

307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15784 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15784 18/05/2011   13:45:46

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15785 

12025.indd   15785 18/05/2011   13:45:47

309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15786 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15786 18/05/2011   13:45:47

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15787 

12025.indd   15787 18/05/2011   13:45:47

311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15788 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15788 18/05/2011   13:45:47

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15789 

12025.indd   15789 18/05/2011   13:45:47

313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15790 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15790 18/05/2011   13:45:48

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15791 

12025.indd   15791 18/05/2011   13:45:48

315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15792 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15792 18/05/2011   13:45:48

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15793 

12025.indd   15793 18/05/2011   13:45:48

317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15794 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15794 18/05/2011   13:45:49

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15795 

12025.indd   15795 18/05/2011   13:45:49

319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15796 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15796 18/05/2011   13:45:49

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15797 

12025.indd   15797 18/05/2011   13:45:49

321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15798 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15798 18/05/2011   13:45:49

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15799 

12025.indd   15799 18/05/2011   13:45:50

323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15800 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15800 18/05/2011   13:45:50

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15801 

12025.indd   15801 18/05/2011   13:45:50

325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15802 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15802 18/05/2011   13:45:50

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15803 

12025.indd   15803 18/05/2011   13:45:51

327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15804 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15804 18/05/2011   13:45:51

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15805 

12025.indd   15805 18/05/2011   13:45:51

329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15806 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15806 18/05/2011   13:45:51

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15807 

12025.indd   15807 18/05/2011   13:45:51

331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15808 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15808 18/05/2011   13:45:52

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15809 

12025.indd   15809 18/05/2011   13:45:52

333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15810 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15810 18/05/2011   13:45:52

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15811 

12025.indd   15811 18/05/2011   13:45:52

335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15812 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15812 18/05/2011   13:45:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15813 

12025.indd   15813 18/05/2011   13:45:53

337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15814 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15814 18/05/2011   13:45:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15815 

12025.indd   15815 18/05/2011   13:45:53

339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15816 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15816 18/05/2011   13:45:53

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15817 

12025.indd   15817 18/05/2011   13:45:54

341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15818 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15818 18/05/2011   13:45:54

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15819 

12025.indd   15819 18/05/2011   13:45:54

343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15820 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15820 18/05/2011   13:45:54

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15821 

12025.indd   15821 18/05/2011   13:45:55

345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15822 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15822 18/05/2011   13:45:55

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15823 

12025.indd   15823 18/05/2011   13:45:55

347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15824 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15824 18/05/2011   13:45:55

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15825 

12025.indd   15825 18/05/2011   13:45:56

349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15826 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15826 18/05/2011   13:45:56

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15827 

12025.indd   15827 18/05/2011   13:45:56

351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15828 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15828 18/05/2011   13:45:56

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15829 

12025.indd   15829 18/05/2011   13:45:57

353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15830 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15830 18/05/2011   13:45:57

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15831 

12025.indd   15831 18/05/2011   13:45:57

355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15832 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15832 18/05/2011   13:45:58

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15833 

12025.indd   15833 18/05/2011   13:45:58

357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15834 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15834 18/05/2011   13:45:58

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15835 

12025.indd   15835 18/05/2011   13:45:58

359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15836 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15836 18/05/2011   13:45:59

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15837 

12025.indd   15837 18/05/2011   13:45:59

361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15838 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15838 18/05/2011   13:45:59

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15839 

12025.indd   15839 18/05/2011   13:46:00

363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15840 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15840 18/05/2011   13:46:00

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15841 

12025.indd   15841 18/05/2011   13:46:00

365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15842 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15842 18/05/2011   13:46:00

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15843 

12025.indd   15843 18/05/2011   13:46:01

367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15844 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15844 18/05/2011   13:46:01

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15845 

12025.indd   15845 18/05/2011   13:46:01

369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15846 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15846 18/05/2011   13:46:01

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15847 

12025.indd   15847 18/05/2011   13:46:02

371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15848 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15848 18/05/2011   13:46:02

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15849 

12025.indd   15849 18/05/2011   13:46:02

373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15850 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15850 18/05/2011   13:46:03

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15851 

12025.indd   15851 18/05/2011   13:46:03

375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15852 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15852 18/05/2011   13:46:03

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15853 

12025.indd   15853 18/05/2011   13:46:04

377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15854 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15854 18/05/2011   13:46:04

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15855 

12025.indd   15855 18/05/2011   13:46:04

379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15856 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

 
MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 518, DE 2010

12025.indd   15856 18/05/2011   13:46:04

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15857 

12025.indd   15857 18/05/2011   13:46:05

381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15858 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15858 18/05/2011   13:46:05

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15859 

12025.indd   15859 18/05/2011   13:46:06

383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15860 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15860 18/05/2011   13:46:06

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15861 

12025.indd   15861 18/05/2011   13:46:06

385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15862 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15862 18/05/2011   13:46:07

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15863 

12025.indd   15863 18/05/2011   13:46:07

387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15864 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15864 18/05/2011   13:46:07

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15865 

12025.indd   15865 18/05/2011   13:46:08

389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15866 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15866 18/05/2011   13:46:08

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15867 

12025.indd   15867 18/05/2011   13:46:08

391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15868 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15868 18/05/2011   13:46:09

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15869 

12025.indd   15869 18/05/2011   13:46:09

393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15870 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15870 18/05/2011   13:46:12

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15871 

12025.indd   15871 18/05/2011   13:46:13

395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15872 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15872 18/05/2011   13:46:13

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15873 

12025.indd   15873 18/05/2011   13:46:13

397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15874 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15874 18/05/2011   13:46:14

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15875 

12025.indd   15875 18/05/2011   13:46:14

399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15876 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15876 18/05/2011   13:46:15

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15877 

12025.indd   15877 18/05/2011   13:46:15

401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15878 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15878 18/05/2011   13:46:15

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15879 

12025.indd   15879 18/05/2011   13:46:15

403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15880 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15880 18/05/2011   13:46:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15881 

12025.indd   15881 18/05/2011   13:46:16

405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15882 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15882 18/05/2011   13:46:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15883 

12025.indd   15883 18/05/2011   13:46:17

407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15884 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15884 18/05/2011   13:46:17

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15885 

12025.indd   15885 18/05/2011   13:46:17

409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15886 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15886 18/05/2011   13:46:18

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15887 

12025.indd   15887 18/05/2011   13:46:18

411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15888 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15888 18/05/2011   13:46:18

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15889 

12025.indd   15889 18/05/2011   13:46:19

413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15890 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15890 18/05/2011   13:46:19

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15891 

12025.indd   15891 18/05/2011   13:46:19

415ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15892 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15892 18/05/2011   13:46:19

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15893 

12025.indd   15893 18/05/2011   13:46:20

417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15894 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15894 18/05/2011   13:46:20

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15895 

12025.indd   15895 18/05/2011   13:46:20

419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15896 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15896 18/05/2011   13:46:21

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15897 

12025.indd   15897 18/05/2011   13:46:21

421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15898 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15898 18/05/2011   13:46:21

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15899 

12025.indd   15899 18/05/2011   13:46:22

423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15900 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15900 18/05/2011   13:46:22

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15901 

12025.indd   15901 18/05/2011   13:46:22

425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15902 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15902 18/05/2011   13:46:23

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15903 

12025.indd   15903 18/05/2011   13:46:23

427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15904 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

12025.indd   15904 18/05/2011   13:46:23

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15905 

12025.indd   15905 18/05/2011   13:46:24

429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15906 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão de hoje 
e, a partir deste momento, está a pauta sobrestada. 

Encerro a Ordem do Dia. 

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

Item

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 515, de 2010, que abre crédito 
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho 
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no 
valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos 
e setenta e três milhões, duzentos e sessen-
ta e quatro mil e cento e noventa e seis reais, 
para os fins que especifica.

Item

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 12, DE 2011 

(Proveniente da Medida Provisória nº 518, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2011, que disciplina 
a formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas na-
turais ou de pessoas jurídicas, para formação 
de histórico de crédito, (proveniente da Medida 
Provisória nº 518, de 2010).

10

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 5, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 

nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

14

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2011

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 437, de 2011, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 489, de 2008, além das 
Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Assuntos Econômicos (identificação de cores 
nos rótulos das embalagens dos alimentos de 
acordo com a composição nutricional).

15

REQUERIMENTO Nº 440, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 440, de 2011, do Senador Demóstenes 
Torres, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 316 e 341, de 
2004, Complementares, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 390, de 2005; 265 e 684, 
de 2007; 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de 2008, 
todos Complementares, que já se encontram 
apensados, por regularem a mesma matéria 
(inelegibilidades).

16

REQUERIMENTO Nº 468, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 468, de 2011, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei da Câmara nº 169, de 2009, com o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 487, de 2003, por 
regularem a mesma matéria (dispõem sobre 
vedações a contratações com empresas que 
explorem o trabalho escravo).

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para que 
o Brasil fique sabendo, e é importante isso, eu gosta-
ria de saber quem é que apresentou o requerimento. 
É legitimo, mas eu quero saber e o Brasil precisa sa-
ber – o requerimento que não vai votar o projeto dos 
autistas. 
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Todo mundo bateu palma. A Senadora Ana Rita 
fez um excelente trabalho, todas as comissões apro-
varam, o Brasil foi pintado naquele dia, iluminado de 
azul e agora há um requerimento para que o projeto 
vá para a Comissão de Assuntos Sociais.

É legítimo o requerimento, mas eu só quero sa-
ber de quem é a autoria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Paulo Paim, evidentemente eu não 
tinha... Há apenas a anotação da Mesa do requeri-
mento de adiamento, sem saber... Nós não lemos o 
requerimento de adiamento, por isso não sabíamos o 
autor. Mas V. Exª pede, eu acabo de pedir e é do Se-
nador Romero Jucá.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Que por coincidência é o Líder do Governo. 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não estava presente aqui na discussão, mas eu 
queria aplaudir esse projeto que nós aprovamos hoje. 
Eu fui o primeiro a apresentar esse projeto, Senador 
Demóstenes Torres, porque lá, nos Estados Unidos, 
quando eu fui buscar os brasileiros que estavam pre-
sos, verifiquei que, investigando cartão de crédito, 
acessos a sites pornográficos, eles pegaram 200 mil, 
muitas autoridades, e trouxe para cá a ideia. E depois 
apresentei o projeto. 

Como havia a CPI, eles pegaram a ideia, apre-
sentaram o projeto e aí tramitou muito mais rápido. 

Mas o importante não é isso, o importante é dizer 
que nós estamos protegendo as nossas crianças, que 
estamos dando um instrumento moderno, para punir, 
para prevenir, para erradicar, para exorcizar essa coisa 
odiosa que é o crime da pedofilia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu tenho a satisfação de comunicar ao Plenário 
que estamos recebendo a visita do Sr. Embaixador da 
República da Coreia, o Sr. Kyonglim Choi e dos Depu-
tados coreanos Han Ki-Ho e Chung Mi-kyung. 

Nós agradecemos a presença dos ilustres Depu-
tados, dos seus acompanhantes e das suas devidas 
comitivas. O Senado sente-se honrado com as suas 
presenças e deseja boa estada no Brasil. 

O Senador Mozarildo Cavalcanti pediu a pala-
vra. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– O Senador Mozarildo vai traduzir para coreano, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela Liderança.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu pedi... Senador Sarney, estou inscrito após a Or-
dem do Dia. É a hora?. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Já está encerrada a Ordem do Dia, Sr. Presi-
dente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Já foi encerrada a Ordem do Dia. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO) – Então, eu peço pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – 
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apenas – e é pela ordem mesmo – para registrar, de 
forma pesarosa, um artigo publicado pelo jornal ABC 
Color, do Paraguai, em que a figura do Senador Itamar 
Franco é destratada, é detratada, é simplesmente exor-
cizada como um Senador que representa a nostalgia 
pelo Império brasileiro, como um representante da voz 
da ditadura, que humilhou o povo paraguaio.

É bom dizer, Sr. Presidente, primeiro: que todos 
nós estamos aqui e temos a garantia constitucional de 
nos postamos contra ou a favor de qualquer medida. 

No meu caso, especificamente, como o Senador 
Itamar Franco, fui contra essa medida, não contra o 
povo do Paraguai, não contra o governo ou o Estado 
do Paraguai, mas contra essa ajuda intolerável, uma 
ajuda que não podia ser dada e que foi acertada por 
companheiros – inclusive, a Presidenta da Repúbli-
ca, antes mesmo da votação, já anunciou que iria ao 
Paraguai, no dia 15, fazer com que essa entrega de 
recursos adicionais pudesse já estar concretizada, ou 
seja, ela atropelou o Congresso brasileiro, ela fez de 
conta que nós não existíamos e já colocou como fa-
vas contadas, como de fato aconteceu, a aprovação 
dessas notas revisionais. 

Agora o que é intolerável, é uma maneira inclu-
sive de jogar o povo paraguaio contra o Congresso 
brasileiro, é a atitude mentirosa, é a atitude desleal, 
descortês contra o Senador Itamar Franco.

O Senador Itamar Franco jamais foi – jamais foi – 
um homem da ditadura no Brasil. Isso é desconhecer 
a história no Brasil. É um dos mais legítimos repre-
sentantes daqueles que combateram, o tempo todo, a 
ditadura no País. É preciso ter respeito, não só porque 
ele está aqui, mas pelo que ele fez pelo Brasil e por-
que é mentira o que foi dito. O Senador Itamar Franco 
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jamais foi um combatente em favor da ditadura, mas 
contra. Tanto é que, quanto da primeira eleição para 
Presidente da República, ele se elegeu Vice-Presidente 
e, logo depois, assumiu a Presidência com bons exem-
plos, exemplos marcantes que ainda hoje reverberam 
favoravelmente na nossa sociedade. 

Então, lavro aqui meu protesto contra esse jorna-
leco de quinta categoria, que mente para a sociedade 
paraguaia dizendo que aqueles que foram contrários, 
foram contrários ao povo do Paraguai. Não é verdade, 
o Paraguai pleiteou, legitimamente, e recebeu tam-
bém, legitimamente, porque nós aprovamos. Agora, 
aqueles que foram contra tinham argumentos sólidos 
e não foram vencedores porque o Governo aqui ganha 
o que quiser. Agora, atacar a figura do Senador Itamar 
Franco... Poderia ser atacado em outros pontos que 
desconheço e que poderiam ser verdade, mas é uma 
mentira, é uma descortesia, é uma inverdade, é algo 
que não pode ser tolerado pelo Parlamento brasileiro, 
especialmente pelo Senado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senado, ontem, assistiu, durante muitas ho-
ras, a uma discussão de alto nível nesta Casa, a uma 
discussão na qual todos os Srs. Senadores colocaram 
as suas posições e com o direito de fazê-lo.

Agora, quero me solidarizar também com o Sena-
dor Itamar Franco, pelas ofensas que lhe foram feitas 
por um jornal paraguaio, uma vez que as discussões 
aqui, da nossa Casa, são discussões nas quais os 
Senadores opinam, expressam as suas posições, e o 
Senador Itamar Franco o fez com absoluto conheci-
mento de causa, sem ofensa nenhuma à história do 
Brasil ou ao povo paraguaio.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Sarney, da mesma forma, 
em meu nome e no nome do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB, eu gostaria de me solidarizar também 
com o Presidente, nosso Senador Itamar Franco, um 
homem cuja história todos conhecemos, porque é um 
absurdo ele sofrer essas agressões mentirosas desse 
jornal do Paraguai.Então, da mesma forma, estamos 
aqui nos solidarizando com o nosso Presidente, com 
o nosso Senador Itamar Franco.

Aproveitando estes minutos que V. Exª me deu, 
Sr. Presidente, e agradecendo ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, eu gostaria de falar que esta semana deve-
ríamos ter votado vários vetos, inclusive o dos royalties 
do petróleo. Essa matéria vai ter que vir à pauta, vai ter 
que ser votada, mas fui convencido de que deveria ter 
uma discussão maior, de que não poderia ser no bojo 
de oitocentas outras matérias, uma matéria que tem que 
ser melhor discutida, melhor analisada. Fui convencido 

pelo Senador amigo Marcelo Crivella, que disse que 
essa discussão precisa ser melhor avaliada. 

Então, estamos prontos para discutir essa matéria 
quando vier à baila, Senador Demóstenes. Temos que 
discutir os vetos, pois é uma matéria que interessa a 
todos, principalmente aos do Centro-Oeste, mas, esta 
semana, concordei com a retirada a pedido do Sena-
dor Marcelo Crivella.

Durante o discurso do Sr. Gim Argelo, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ca-
sildo Maldaner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa registra as ponderações de V. 
Exª, Senador Gim Argello.

Pois não, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, eu 
e o Senador Itamar Franco estivemos em posições 
diferentes aqui no plenário da Casa. Agora, eu quero 
registrar o profundo respeito que nós temos pela figura 
de Itamar Franco.

Itamar é um democrata, e nós não podemos ad-
mitir, em hipótese alguma, qualquer tipo de agressão 
à história de Itamar Franco e ao que ele representa 
para o Brasil.

Ontem, apresentei uma posição política e esti-
ve em campo oposto ao do Senador Itamar Franco, 
mas nós não podemos aceitar aqui, Presidente, de 
forma alguma, de onde quer que parta, qualquer tipo 
de agressão a qualquer Senador da República e ao 
Senado da República.

Esse tipo de agressão ao Senador Itamar Franco, 
ainda mais com as impropriedades das informações 
prestadas, tem que ser tido como uma agressão ao 
Senado da República.

Da mesma forma, Presidente – reitero que apre-
sentei aqui uma questão de ordem no início da sessão 
do dia de hoje –, foi uma agressão ao Senado o que foi 
praticado, nesta manhã de hoje, com a Senadora Mari-
nor Brito, do meu Partido, Líder do Partido Socialismo 
e Liberdade, e com a Senadora Marta Suplicy.

As atitudes desse senhor de nome Bolsonaro, 
que é um Deputado que não honra o Congresso bra-
sileiro, já estão passando dos limites. Há tempos que 
esse senhor tem prestado desserviços à democracia 
brasileira. Ainda na redemocratização, durante o Go-
verno do Presidente Sarney, esse senhor, por agres-
são à democracia brasileira, recebeu uma reprimenda 
por parte do Governo do Estado brasileiro. E, hoje, 
esse senhor praticou um ato de agressão ao Senado 
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da República, quando, vindo ao Senado, agrediu as 
Senadoras Marta Suplicy e Marinor Brito.

São dois casos de agressão, Sr. Presidente, que, 
independentemente das posições políticas do conjunto 
dos Senadores aqui, devem merecer a solidariedade 
de todos os Senadores, porque são duas agressões 
a autoridades, a Senadores da República que temos 
que tomar como agressões ao Senado da República.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente. Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Presidente, agradeço-
lhe a concessão da palavra. Eu queria pedir licença 
ao orador inscrito também para renovar que, ontem, 
o Senador Itamar Franco e eu ficamos aqui durante 
toda a discussão do encaminhamento da votação da 
matéria relacionada ao acordo com Itaipu Binacional e 
nós, democraticamente, externamos a nossa opinião, 
respeitando as posições do Governo.

De maneira alguma é aceitável que esta Casa 
admita críticas descabidas, desrespeitosas e antide-
mocráticas.

A melhor maneira que qualquer instituição – a im-
prensa é uma instituição – tem para demonstrar o seu 
respeito à democracia é respeitando as opiniões que 
são contrárias às suas e, dessa maneira, poderemos 
conviver com regimes mais sólidos e democráticos. 
Especialmente porque, em se tratando de Mercosul, o 
nosso ex-Presidente, Senador Itamar Franco, deu uma 
valiosa colaboração para a consolidação deste bloco, 
desta união aduaneira, que hoje está em frangalhos, 
exatamente pela falta de harmonia e de solidariedade 
desse grupo. Veja só o que está acontecendo na rela-
ção comercial Brasil-Argentina. 

Mas quero renovar a minha solidariedade, porque 
votei como o Senador Itamar Franco, contrariamente 
a este acordo, por entender que ele lesa o interesse 
do contribuinte brasileiro. Apenas por isso, respeitan-
do a opinião do Governo, respeitando os argumentos 
da Senadora Gleisi Hoffmann, que foi uma compe-
tente Relatora desta matéria. Mas a minha opinião, a 
opinião do Senador é igual aqui, temos que respeitar 
quem vota a favor e quem vota contra uma matéria. 
Democracia é isso, no meu entendimento. 

Eu queria me solidarizar ao Senador Itamar Fran-
co, com quem tenho um grande orgulho de conviver 
nesta Casa. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, pela ordem, Senador 
Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
também gostaria aqui de registrar o posicionamento da 
Liderança do PT, da Bancada do PT e sei que traduzo 
aqui também o sentimento da Bancada do bloco de 
apoio ao Governo, no sentido de expressar os nossos 
respeitos, a nossa solidariedade ao Senador Itamar 
Franco, ex-Presidente da República, um dos expoentes 
da luta neste País pela democracia, contra o regime 
autoritário. E só posso tributar ao desconhecimento, 
à ignorância o fato de um órgão de imprensa de outro 
país rotulá-lo como um dos integrantes daqueles que 
apoiaram o governo militar. Temos com o Senador, 
hoje, divergências, mas isso, de forma alguma, diminui 
nem sua história, nem a do nosso partido. Sabemos 
reconhecer aqueles que deram uma contribuição tão 
importante para que o Brasil hoje vivesse esse clima 
de democracia, de liberdade. Sem dúvida, hoje o Se-
nador Itamar Franco faz parte daqueles que contribu-
íram desta maneira. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei breve, 
apenas para trazer a solidariedade do PRB, Partido 
Republicano do Brasil, dizendo que lamento. Ontem 
construímos aqui uma solução, que, tenho certeza, 
atendeu aos anseios do Paraguai. Mas, de maneira 
nenhuma, podemos retaliar a posição daqueles que 
votaram dentro do seu entendimento, com o espírito 
nacionalista, sobretudo com injúrias, calúnias, infâ-
mias, como foi o caso de ofensa a um Senador que é 
muito caro para nós, a um Senador que tem destaque 
nesta Casa.

Primeiro, porque foi nosso Presidente da Repú-
blica, e sim, já foi Senador desta Casa em outra vez; 
segundo, foi quem nos deu a estabilidade econômica 
deste País. Nós vivíamos torturados pela inflação até 
que ele assumiu a Presidência da República, levado 
pelos ventos do destino, e lá fez um trabalho extraor-
dinário, que está escrito, com letras de ouro, na grati-
dão nacional. Então, tocar nele é tocar em nós todos. 
E eu fico muito triste que tenha sido essa a reação do 
povo paraguaio, que ontem recebeu, da maioria desta 
Casa, um voto de prestígio.

Muito obrigado. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, o eminente Senador 
Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são dois se-
gundos apenas, para deixar registrada a minha soli-
dariedade ao ex-Presidente da República e Senador 
Itamar Franco por ter expressado aqui a sua opinião, 
e não foi entendido pelos jornalistas do Paraguai. E 
digo, Senador Itamar: eles têm que entender lá – en-
tenderiam se tivessem assistido à sessão – que, in-
clusive, se V. Exª quisesse, não teríamos votado, por-
que àquela altura da noite, não haveria mais quórum, 
e V. Exª, que é um homem de cumprir acordos, assim 
o fez, deixou registrada a sua opinião, divergente da 
nossa bancada, mas não pediu verificação. Então eles 
deveriam agradecer a V. Exª porque, se não fosse a 
grandeza de V. Exª, essa posição assumida pelo Brasil 
não teria sido votada. 

Meus cumprimentos, minha solidariedade abso-
luta a V. Exª. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sem dúvida, com a tolerância do Se-
nador Mozarildo, vamos ouvir, pela ordem também, a 
ilustre Senadora Gleisi Hoffmann. 

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço desculpas ao 
Senador Mozarildo, mas eu também não poderia dei-
xar de aqui manifestar minha solidariedade ao nosso 
ex-Presidente, Senador Itamar Franco. 

Ontem nós tivemos aqui, no plenário desta Casa, 
um embate vigoroso, um embate de ideias, típico da 
democracia, e foi um debate muito importante, acre-
dito, para o Brasil e para o Paraguai.

Defendi o acordo firmado pelo Presidente Lula e 
o defendo em quaisquer circunstâncias, mas nós não 
podemos aceitar manifestações como essas, manifes-
tações preconceituosas e descabidas de um órgão de 
imprensa do Paraguai. 

O ABC Color não tem direito de tratar nossas 
autoridades, nossos Senadores, pessoas que têm 
contribuído tanto para nosso desenvolvimento. E eu 
quero aqui registrar que o ex-Presidente Itamar Fran-
co foi fundamental também para o fortalecimento do 
Mercosul. Não tem esse direito. É uma forma muito 
desrespeitosa. 

Eu lamento. Acho que nós teríamos que aqui apro-
var um voto de desagravo ao nosso Senador e pedir 
que esse jornal se retratasse em relação a isso. 

Nós queremos construir relações respeitosas, 
que consolidem a nossa relação de fronteira, do Mer-
cosul, que possam os nossos povos aproveitar-se dela, 
e não ter esse tipo de relacionamento. Então, receba, 
Senador Itamar, a minha solidariedade.

Respeito as suas ideias, embora divirja delas, 
e ontem conseguimos expressar isso. Com certeza, 
esse tipo de tratamento, a sua pessoa não é digna de 
recebê-lo. Quero me manifestar aqui publicamente.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Quero, aqui, em seguida, dar a pala-
vra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, mas creio que 
o eminente Presidente da Casa, Senador Sarney, já 
consignou nos Anais dizendo que a Casa toda se so-
lidariza com o Senador Itamar Franco. 

A Senadora Gleisi, ontem, bem como o Senador 
Itamar, praticamente foram os dois que mais debate-
ram o tema, um a favor, o outro contra, de público, e 
quando vem a Senadora Gleisi, de público, solidari-
zar-se com o eminente ex-Presidente da República e 
democrata Itamar Franco, isso simboliza aquilo que 
disse o Senador José Sarney: toda a Casa hipoteca a 
solidariedade a esse grande homem público que é V. 
Exª, Senador Itamar Franco.

Muito obrigado a V. Exª, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, que tolerou até esse instante, mas é um mo-
mento muito importante em que a Casa pôde se redimir 
de um ato que entendia ser necessário.

Com a palavra V. Exª, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, eu não poderia, depois de 
aguardar aqui da tribuna tantas intervenções, deixar 
também de fazer o meu registro de que repudio a for-
ma desrespeitosa como foi tratado o Senador Itamar 
Franco, nosso ex-Presidente da República. S. Exª, e 
os oradores que me antecederam colocaram muito 
bem, teve uma posição firme, mas também teve a po-
sição de não impedir a votação, o que ele poderia ter 
feito. Então, fica também o aqui meu registro de apoio 
ao Senador Itamar Franco e de repulsa a esse tipo de 
“democracia” que esse jornal prega. 

Mas, Sr. Presidente, o objetivo do meu pronuncia-
mento hoje é fazer o registro dos 66 anos de fundação 
do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, que acontecerá 
no próximo dia 15, domingo, e que será comemorado 
na cidade de Salvador, na Bahia. 

O PTB completa, portanto, 66 anos de existência. 
É um partido que foi fundado pelo Presidente Getúlio 
Vargas em 14 de maio de 1945 e foi registrado no dia 
15, no dia seguinte. Portanto, por essa razão, no dia 
15 se comemora o seu aniversário. 

O PTB sempre se caracterizou pela luta em favor 
dos direitos dos trabalhadores brasileiros, entre eles 
a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa famo-
sa CLT, fruto do pensamento trabalhista emergente 

12025.indd   15910 18/05/2011   13:46:24

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15911 

à época e que, ainda hoje, se mantém atual, embora 
possa até se discutir que precise de algumas atuali-
zações mínimas. 

Primeiro, eu quero ressaltar, Sr. Presidente, que 
a doutrina do PTB é justamente a do trabalhismo, que 
se traduz em defender o trabalhador na sua relação 
com o empregador, isto é, fazer o elo de ligação entre 
o capital e o trabalho, portanto permitindo que o tra-
balhador seja respeitado nos seus direitos. 

O trabalhismo brasileiro tem origem na formulação 
e na implantação da legislação trabalhista no primeiro 
governo de Getúlio Vargas. Desde então, esse foi o eixo 
principal da doutrina do partido. Tratava-se de prosseguir 
na consecução dessa obra por dois caminhos distintos: 
em primeiro lugar, a luta pelo reconhecimento legal 
dos direitos adicionais do trabalhador, como o salário-
família, a participação no lucro das empresas, o direito 
de greve, entre outros. Em segundo lugar, a extensão 
desse conjunto de direitos a todas as categorias de 
trabalhadores, de maneira a incluir, por exemplo, tra-
balhadores rurais e servidores públicos. 

Essa ênfase na defesa nos direitos dos trabalha-
dores corresponde a uma análise particular a respeito 
do que venha a ser o sistema capitalista de produção 
e as formas de sua operação. Conforme essa visão 
privada de controles políticos, o sistema tende a uma 
situação de espoliação completa do trabalhador e da 
privação dos seus direitos. Na ausência de regras im-
postas pela mobilização política dos trabalhadores, a 
dinâmica interna do capitalismo demanda a liberdade 
absoluta para os empresários e produz a miséria, a 
exploração e até a retração dos direitos dos trabalha-
dores porventura já reconhecidos. 

Segue-se desse eixo principal uma segunda di-
retriz que diferencia o trabalhismo de outras correntes 
políticas que buscam a representação da base traba-
lhadora. A tarefa principal necessária à garantia dos 
direitos do trabalhador é o controle do sistema capita-
lista. Portanto, o PTB foi construído justamente para, 
no regime capitalista que nós vivemos de há muito, 
nós possamos ser exatamente aquele instrumento 
regulador do capital a favor do trabalhador, mas man-
tendo, justamente, essa harmonia que possa gerar 
empregos e garantir que o trabalhador realmente seja 
respeitado. 

O diagnóstico a respeito do capitalismo como um 
sistema que guarda em sua lógica o amesquinhamento 
do salário e os direitos dos trabalhadores é comum a 
diversas correntes políticas. Partilham dessa análise 
comunistas, anarquistas, socialistas de várias espécies 
e alguns trabalhistas. O trabalhismo que o PTB prega 
distingui-se, no entanto, de todas as correntes ditas re-
volucionárias pelo fato de não apresentar como solução 

o extermínio do capitalismo mas, sim, o seu controle. 
O que o trabalhismo do PTB quer não é o extermínio 
do capitalismo, mas o controle do capitalismo pelas 
regras que regulem realmente essa harmonia entre 
empregador e trabalhador.

Os trabalhistas pensam que os efeitos sociais 
indesejáveis do funcionamento das leis de mercado 
podem ser corrigidos pela ação política expressa em 
lei. Assim, a concentração da renda, a subordinação 
a capital internacional, o predomínio do capital espe-
culativo sobre o produtivo, todos são processos pas-
siveis de prevenção e reversão a partir do âmbito da 
política. 

Não se trata aqui de abandonar o potencial enor-
me que o capitalismo tem de gerar riquezas. Não se 
trata, tampouco, de romper por completo com as ins-
tituições da democracia representativa, como propu-
nham os comunistas de outras épocas. Trata-se de, a 
exemplo da social-democracia européia, garantir, nos 
termos da democracia de mercado, a inclusão social, 
a distribuição da renda, a construção de uma socie-
dade em que todos trabalhem e as riquezas tenham 
uma distribuição equitativa.

A consideração dos meios a serem empregados 
para a consecução desses objetivos nos leva a discutir 
o papel do Estado na doutrina trabalhista.

Para o trabalhismo, conforme foi manifestado 
por seus teóricos mais relevantes, o Estado é o ins-
trumento mais relevante para o controle do mercado. 
A ideia central é simples. O lucro é legítimo, no interior 
dos limites do razoável. A partir do momento em que 
exorbita esse limites, é justa a intervenção reguladora 
do Estado. O abrigo na lei dos direitos do trabalhador 
obedece a esse modelo, mas está longe de construir 
um único exemplo de sua aplicação. 

Os trabalhistas defenderam a intervenção direta 
do Estado na produção de bens fundamentais à eco-
nomia, bens cuja entrega à exploração privada poria 
em risco os interesses populares. Assim foi com o pe-
tróleo, outras fontes de energia, o sistema financeiro 
e os transportes.

Além da propriedade estatal em setores inteiros 
da produção, o trabalhismo propugnou, em diferentes 
períodos, pelo controle de preços e de juros, a limitação 
da remessa de lucros, a regulamentação dos direitos 
da propriedade intelectual de exigir pagamento sobre 
o uso de inovações.

No fundo, o propósito de toda intervenção es-
tatal, na perspectiva trabalhista, é possibilitar a inclu-
são social e política de todos os grupos de excluídos 
e marginalizados da sociedade. Nesse sentido, essa 
intervenção não pode ser qualificada como conserva-
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dora, tampouco como revolucionária. É uma interven-
ção reformista.

O reformismo manifesta-se como orientação cons-
ciente e manifesta do partido desde as suas origens. 
Uma das propostas apresentadas, já na eleição de 
1945, quando foi fundado o PTB, era a reforma da 
Constituição vigente, de maneira a consolidar e am-
pliar a conquista dos trabalhadores.

As propostas de reforma que foram posterior-
mente reformuladas e apresentadas para os diferentes 
setores convergiram para um conjunto de medidas, 
que veio a denominar-se “reformas de base” e dividiu 
o campo político nacional no imediato pré-1964. As 
mais polêmicas, de consequências mais profundas, 
foram a reforma agrária, a reforma da propriedade do 
solo urbano e a reforma da educação do País, todas 
iniciadas pelo PTB, todas iniciadas pelo Partido Tra-
balhista Brasileiro.

Num País de latifúndios, no qual 70% da po-
pulação estava confinada no campo, trabalhando e 
vivendo em condições de subordinação pessoal aos 
senhores da terra, o PTB propôs sempre a reforma 
agrária. Havia a clara percepção de sua importância 
em termos econômicos. Afinal, era vista como condi-
ção necessária da construção de um mercado interno 
poderoso e político, uma vez que a influência política 
dos proprietários da terra, muito superior ao que seria 
proporcional ao seu poderio econômico, era o principal 
instrumento do conservadorismo.

Num País cujas capitais começavam a experi-
mentar os graves problemas urbanos que se agra-
variam nas décadas seguintes, o PTB apresentou a 
bandeira da reforma urbana que regulava o mercado 
imobiliário em benefício das camadas menos favore-
cidas da população.

Finalmente, reformas na educação foram apre-
goadas, com o objetivo de garantir, em um País de 
analfabetos, àquela época, o mínimo de educação 
indispensável ao exercício do trabalho e da cidadania 
para toda a população.

A ênfase na atuação do Estado como promotor 
de reformas no interior de suas fronteiras não deve 
levar à ideia de que o trabalhismo desconhecia a pro-
blemática das relações internacionais e sua influência 
determinante sobre as condições nacionais. O quinto 
eixo da doutrina trabalhista que debateremos expressa 
a posição do partido nesse campo: o nacionalismo.

Para o PTB, o campo das relações internacionais 
é marcado pelo conflito, declarado ou potencial. O in-
teresse de cada país prevalece e o interesse primor-
dial daqueles mais prósperos e poderosos é manter 
as condições que possibilitam a continuidade de seus 
ganhos nos países menores e mais pobres.

Nesse quadro, os trabalhadores devem estar 
atentos não apenas para as ameaças internas a seus 
direitos e interesses, mas também, às vezes, princi-
palmente, para aquelas provenientes de outros países. 
O interesse nacional é continuidade do interesse dos 
trabalhadores e o nacionalismo é a expressão legíti-
ma dessa continuidade e pode direcionar toda uma 
política de alianças com setores outros da sociedade 
brasileira igualmente comprometidos com a defesa 
dos interesses do País.

Desde a sua fundação, portanto, o PTB encam-
pou bandeiras de caráter nacionalista. Da posição 
declarada contra a agiotagem internacional, em 1945, 
até as campanhas pelo monopólio estatal do petróleo, 
as tentativas de regulamentar a remessa de lucros, a 
oposição a toda condução da economia subordinada 
ao FMI. Para o PTB, se o mercado em geral devia ser 
rigorosamente controlado pela lei, no interior desse 
mercado o capital estrangeiro deveria ser objeto do 
controle ainda maior. O campo de sua atuação deveria 
ser claramente delimitado, a remessa de lucros restri-
ta a montantes compatíveis com o interesse nacional 
e as empresas já presentes em áreas consideradas 
estratégicas simplesmente nacionalizadas.

Examinamos cinco dos eixos fundamentais da 
doutrina trabalhista. Resta examinar quanto a doutrina 
permanece atual e quanto foi condenado pela histó-
ria à obsolescência, ou seja, ao abandono. Conforme 
adiantamos, a presença do PTB na vida pública do 
presente deve-se, ao menos em parte, à atualidade 
de seus princípios e propostas, ou seja, à possibili-
dade de uma aplicação criativa desses princípios nas 
condições contemporâneas e não à simples conveni-
ência do trânsito de políticos entre as diversas siglas 
partidárias.

Para efeito de uma avaliação como proposta, um 
acontecimento singular na história recente é central: o 
colapso do mundo comunista, que representou, na prá-
tica, a derrota da única alternativa posta no século XX 
à esquerda reformista congregada no Brasil em torno 
do PTB. A partir de então, ficou evidente que a busca 
da igualdade de condições de vida, a luta na defesa 
dos direitos dos trabalhadores, o incremento progres-
sivo de sua renda, a melhoria de sua qualidade de vida 
só pode efetivar-se num contexto social, econômico e 
político que preserve as instituições democráticas e 
os mecanismos de mercado.

Todo debate que se processa no contexto euro-
peu acerca do esgotamento súbito do comunismo e 
da morte lenta do modelo socialdemocrata tradicional 
converge para a construção de um novo reformismo 
sob o nome de “nova esquerda”, “terceira via”, “novo 
socialismo europeu”. O que se está a afirmar é uma 
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constatação simples, os dois caminhos em que a es-
querda europeia se dividiu: um, o revolucionário faliu, 
pertence ao passado; o segundo sobrevive e é a úni-
ca possibilidade, mas exige uma reformulação, uma 
atualização.

Nesse contexto, o projeto reformista do PTB man-
tém a atualidade potencial. Nunca pretendeu destruir o 
mercado, mas contê-lo. A proposta de substituir o Es-
tado democrático de direito por uma ordem monopar-
tidária jamais foi a sua. Por essas razões históricas, o 
PTB encontrou-se, a princípio, em situação confortável 
para debater com os partidos congêneres de todos os 
países os novos rumos da esquerda reformista. Essa 
situação foi de certo modo reconhecida pelos socialistas 
europeus, que acolheram, na década de 70, Brizola e 
os exilados do PTB na Internacional Socialista.

Dos eixos acima discutidos todos permanecem 
atuais, com as correções de forma e conteúdo impostas 
pelo tempo. Os resultados catastróficos do chamado 
“livre jogo das forças de mercado” aparecem hoje com 
maior clareza que no século passado.

A necessidade da intervenção do Estado não 
mais como agente econômico, mas como agente re-
gulador e fiscalizador das pessoas privadas, inclusive 
das empresas, continua presente e premente. Direitos 
dos trabalhadores necessitam ainda mais de afirmação 
política constante, não subsistem por si mesmos com 
o apoio exclusivo de lutas do passado. Reformas po-
líticas, sociais e econômicas que tenham por objetivo 
a inclusão social continuam na ordem do dia. Mesmo 
o nacionalismo não perde atualidade no mundo glo-
balizado em que vivemos. É certo que não mais pode 
assumir a forma da busca de autarquia econômica, 
do isolamento do fluxo do capital e da tecnologia que 
percorre o planeta.

Hoje, a soberania nacional depende não do fecha-
mento de fronteiras, mas de sua abertura controlada e 
consistente, de maneira a gerar resultados positivos e 
a evitar as sequelas da dependência, da destruição da 
economia local, do incremento da exclusão.

Essas são as razões de o programa do PTB man-
ter viabilidade política 66 anos após a sua fundação. 
O conjunto de bandeiras e propostas construídas ao 
longo de sua história mantém o que podemos chamar 
de validade possível. Recuperar essa validade exige, 
contudo, um trabalho de reflexão, renovação e atua-
lização constante, sob pena de queda, também, na 
obsolescência política.

Srª Presidente, por coincidência, V. Exª é do Rio 
Grande do Sul, Estado onde nasceu Getúlio Vargas.

Quero dizer, portanto, registrando os 66 anos de 
criação do PTB – que, aliás, criado no dia 14, foi regis-
trado no dia 15. Ele foi criado no dia 14, por isso tem o 

número 14 como seu número. E, hoje, o registro formal 
do partido está devidamente consolidado no dia 15 de 
maio, que vamos comemorar em Salvador, na Bahia.

Quero registrar esses 66 anos de vida e dizer 
que o PTB tem hoje 6 Senadores, 22 Deputados Fe-
derais, centenas de deputados estaduais, vereadores, 
prefeitos e vice-prefeitos, porque, realmente, a sua vo-
cação histórica de defesa efetiva do trabalhador, sem 
criar uma esquizofrenia contra o empregador, pelo 
contrário, servindo, de acordo com a doutrina traba-
lhista, de regulador das ações do capital, isto é, do 
empregador, tem garantido, com certeza, o caminho 
que hoje atingimos.

Portanto, Sra. Presidente, quero pedir também 
que isso seja parte do meu pronunciamento, uma 
matéria publicada no site do PTB que fala da vida de 
Getúlio Vargas, e cumprimentar todos os trabalhistas 
do Brasil e dizer que estaremos, portanto, no domingo, 
dia 15, em um evento na Bahia, na capital, Salvador, 
comemorando os 66 anos de fundação do Partido 
Trabalhista Brasileiro pelo glorioso conterrâneo de V. 
Exª Getúlio Vargas. 

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

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

PRONUNCIAMENTO EM HOMENAGEM  
 FUNDAÇÃO DO PTB

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no meu pronuncia-
mento de hoje, vou registrar os 66 anos de fundação 
do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que acontecerá 
no próximo dia 15, e que será comemorado na cida-
de de Salvador. Sr. Presidente, o Partido Trabalhista 
Brasileiro completa 66 anos de existência, partido que 
foi fundado pelo Presidente Getúlio Vargas em 14 de 
maio de 1945 e registrado no dia 15 de maio. Portanto, 
foram 66 anos que o PTB foi registrado como partido 
político. O PTB sempre se caracterizou pela luta a favor 
dos direitos dos trabalhadores brasileiros, entre eles 
a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa famo-
sa CLT, fruto do pensamento trabalhista emergente à 
época e que, ainda hoje, se mantém atual.

Primeiro, a doutrina do PTB é justamente a do 
trabalhismo, que se traduz em defender o trabalhador 
na relação com o empregador. Isto é, fazer o elo de 
ligação entre capital e trabalho. Portanto, permitindo 
que o trabalhador seja respeitado nos seus direitos.

...o trabalhismo brasileiro tem origem na 
formulação e implantação da legislação tra-
balhista, no primeiro governo Vargas. Desde 
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então, esse foi o eixo principal da doutrina do 
partido. Tratava-se de prosseguir na consecu-
ção dessa obra por dois caminhos distintos. 
Em primeiro lugar, a luta pelo reconhecimen-
to legal de direitos adicionais do trabalhador, 
como o salário família, a participação no lucro 
das empresas, o direito de greve, entre outros. 
Em segundo lugar, a extensão desse conjunto 
de direitos a todas as categorias de trabalha-
dores, de maneira a incluir, por exemplo, tra-
balhadores rurais e servidores públicos.

Essa ênfase na defesa dos direitos dos trabalha-
dores corresponde a uma análise particular a respeito 
do que vem a ser o sistema capitalista de produção 
e as formas de sua operação. Conforme essa visão, 
privado de controles políticos, o sistema tende a uma 
situação de espoliação completa do trabalhador e da 
privação dos seus direitos. Na ausência de regras im-
postas pela mobilização política dos trabalhadores, a 
dinâmica interna do capitalismo demanda liberdade 
absoluta para os empresários e produz miséria, explo-
ração e até a retração dos direitos dos trabalhadores 
porventura já reconhecidos.

Segue-se desse eixo principal uma segunda di-
retriz que diferencia o trabalhismo de outras corren-
tes políticas que buscam a representação da base 
trabalhadora: a tarefa principal, necessária à garantia 
dos direitos do trabalhador, é o controle do sistema 
capitalista.

O diagnóstico a respeito do capitalismo como um 
sistema que guarda em sua lógica o amesquinhamento 
do salário e os direitos dos trabalhadores é comum a 
diversas correntes políticas. Partilham dessa análise 
comunistas, anarquistas, socialistas de várias espécies 
e trabalhistas. O trabalhismo distingue-se, no entanto, 
de todas as correntes ditas revolucionárias pelo fato 
de não apresentar como solução o extermino do capi-
talismo mas seu controle. Os trabalhistas pensam que 
os efeitos sociais indesejáveis do funcionamento das 
leis do mercado podem ser corrigidos pela ação polí-
tica expressa em lei. Assim, a concentração de renda, 
a subordinação ao capital internacional, o predomínio 
do capital especulativo sobre o produtivo, todos são 
processos passíveis de prevenção e reversão a partir 
do âmbito da política.

Não se trata aqui de abandonar o potencial enor-
me que o capitalismo tem de gerar riquezas. Não se 
trata, tampouco, de romper por completo com as insti-
tuições da democracia representativa, como propunham 
os comunistas. Trata-se de, a exemplo da social-demo-
cracia européia, garantir, nos termos da democracia do 
mercado, a inclusão social, a distribuição de renda, a 

construção de uma sociedade em que todos trabalhem 
e as riquezas tenham uma distribuição equitativa.

A consideração dos meios a serem empregados 
para a consecução desses objetivos nos leva a discutir 
o papel do Estado na doutrina trabalhista.

O Estado
Para o trabalhismo, conforme foi manifestado 

por seus teóricos mais relevantes, o Estado é o ins-
trumento mais relevante para o controle do mercado. 
A idéia central é simples. O lucro é legítimo, no interior 
dos limites do razoável. A partir do momento em que 
exorbita esses limites, é justa a intervenção reguladora 
do Estado. O abrigo na lei dos direitos do trabalhador 
obedece a esse modelo, mas está longe de constituir 
o único exemplo de sua aplicação. Os trabalhistas de-
fenderam a intervenção direta do Estado na produção 
de bens fundamentais à economia, bens cuja entre-
ga à exploração privada poria em risco os interesses 
populares. Assim, foi com o petróleo, outras fontes de 
energia, o sistema financeiro, os transportes.

Além da propriedade estatal em setores inteiros 
da produção, o trabalhismo propugnou, em diferentes 
períodos, o controle de preços e de juros, a limitação 
da remessa de lucros, a regulamentação dos direitos 
da propriedade intelectual de exigir pagamento sobre 
o uso de inovações.

No fundo, o propósito de toda intervenção es-
tatal, na perspectiva trabalhista, é possibilitar a inclu-
são, social e política, de todos os grupos de excluídos 
e marginalizados da sociedade. Nesse sentido, essa 
intervenção não pode ser qualificada como conser-
vadora, mas tampouco como revolucionária: é uma 
intervenção reformista.

O reformismo
0 reformismo manifesta-se como orientação cons-

ciente e manifesta do partido desde suas origens. Uma 
das propostas apresentadas já na eleição de 1945 era a 
reforma da Constituição vigente de maneira a consolidar 
e ampliar a conquista dos trabalhadores. As propostas 
de reforma que foram posteriormente formuladas e 
apresentadas para os diferentes setores convergiram 
para um conjunto de medidas que veio a denominar-se 
reformas de base e dividiu o campo político nacional 
no imediato pré-1964. As mais polêmicas, de conse-
qüências mais profundas, foram a reforma agrária, a 
reforma da propriedade do solo urbano e a reforma da 
educação do País [todas iniciadas pelo PTB].

Num país de latifúndios, no qual 70% da popula-
ção estava confinada no campo, trabalhando e vivendo 
em condições de subordinação pessoal aos senhores 
da terra, o PTB propôs sempre a reforma agrária. Havia 
a clara percepção de sua importância em termos eco-
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nômicos ¿ afinal era vista como a condição necessária 
da construção de um mercado interno poderoso L e 
políticos, uma vez que a influência política dos proprie-
tários de terra, muito superior ao que seria proporcional 
a seu poderio econômico, era o principal instrumento 
do conservadorismo.

Num país cujas capitais começavam a experimen-
tar os graves problemas urbanos que se agravariam 
nas décadas seguintes, o PTB apresentou a bandeira 
da reforma urbana, que regulava o mercado imobiliá-
rio em benefício das camadas menos favorecidas da 
população.

Finalmente, reformas na educação foram apre-
goadas, com o objetivo de garantir, em um país de 
analfabetos [à época], o mínimo de educação indis-
pensável ao exercício do trabalho e da cidadania para 
toda a população.

A ênfase na atuação do Estado como promotor 
de reformas no interior de suas fronteiras não deve 
levar à idéia de que o trabalhismo desconhecia a pro-
blemática das relações internacionais e sua influência 
determinante sobre as condições nacionais. 0 quinto 
eixo da doutrina trabalhista que debateremos expressa 
a posição do partido nesse campo: o nacionalismo.

O nacionalismo
Para o PTB, o campo das relações internacionais 

é marcado pelo conflito, declarado ou potencial. 0 in-
teresse de cada país prevalece e o interesse primor-
dial daqueles mais prósperos e poderosos é manter 
as condições que possibilitam a continuidade de seus 
ganhos nos países menores e mais pobres.

Nesse quadro, os trabalhadores devem estar 
atentos não apenas para as ameaças internas a seus 
direitos e interesses, mas também, às vezes principal-
mente, para aquelas provenientes de outros países. 
0 interesse nacional é continuidade do interesse dos 
trabalhadores e o nacionalismo é expressão legítima 
dessa continuidade e pode direcionar toda uma políti-
ca de alianças com setores outros da sociedade bra-
sileira igualmente comprometidos com a defesa dos 
interesses do País.

Desde a sua fundação, portanto, o PTB encam-
pou bandeiras de caráter nacionalista. Da posição 
declarada contra a agiotagem internacional em 1945, 
até às campanhas pelo monopólio estatal do petróleo, 
as tentativas de regulamentar a remessa de lucros, a 
oposição a toda condução da economia subordinada 
ao FMI. Para o PTB, se o mercado em geral devia ser 
rigorosamente controlado pela lei, no interior desse 
mercado o capital estrangeiro deveria ser objeto de 
controle ainda maior. O campo de sua atuação deveria 
ser claramente delimitado, a remessa de lucros restri-
ta a montantes compatíveis com o interesse nacional 

e as empresas já presentes em áreas consideradas 
estratégicas simplesmente nacionalizadas.

Atualidade
Examinamos cinco dos eixos fundamentais da 

doutrina trabalhista. Resta examinar quanto a doutrina 
permanece atual e quanto foi condenado pela história 
à obsolescência. Conforme adiantamos, a presença do 
PTB na vida pública do presente deve-se, ao menos 
em parte, à atualidade de seus princípios e propostas, 
ou seja, à possibilidade de uma aplicação criativa des-
ses princípios nas condições contemporâneas, e não 
à simples conveniência do trânsito de políticos entre 
as diversas siglas partidárias.

Para efeito de uma avaliação como a proposta, 
um acontecimento singular na história recente é central: 
o colapso do mundo comunista, que representou, na 
prática, a derrota da única alternativa posta no século 
XX à esquerda reformista, congregada, no Brasil, em 
torno do PTB.

A partir de então, ficou evidente que a busca da 
igualdade de condições de vida, a luta na defesa dos 
direitos dos trabalhadores, o incremento progressivo 
de sua renda, a melhoria de sua qualidade de vida, 
só pode efetivar-se num contexto social, econômico 
e político que preserve as instituições democráticas 
e os mecanismos de mercado. Todo o debate que se 
processa no contexto europeu acerca do esgotamento 
súbito do comunismo e da morte lenta do modelo social-
democrata tradicional converge para a necessidade da 
construção de um novo reformismo. Sob os nomes de 
inova esquerda, terceira via, ..novo socialismo europeu, 
o que se está a afirmar é uma constatação simples: os 
dois caminhos em que a esquerda européia se dividiu, 
um, o revolucionário, faliu, pertence ao passado; o se-
gundo sobrevive, é a única possibilidade, mas exige 
uma reformulação, uma atualização.

Nesse contexto, o projeto reformista do PTB man-
tém atualidade potencial. Nunca pretendeu destruir o 
mercado, mas contê-lo. A proposta de substituir o es-
tado democrático de direito por uma ordem monopar-
tidária jamais foi a sua. Por essas razões históricas, o 
PTB encontrou-se, a princípio, em situação confortável 
para debater, com os partidos congêneres de todos os 
países, os novos rumos da esquerda reformista. Essa 
situação foi, de certo modo, reconhecida pelos socialis-
tas europeus que acolheram, na década de 70, Brizola 
e os exilados do PTB na Internacional Socialista.

Dos eixos acima discutidos, todos permanecem 
atuais, com as correções de forma e conteúdo impostas 
pelo tempo. Os resultados catastróficos do chamado 
livre jogo das forças do mercado aparecem hoje com 
maior clareza que no século passado. A necessida-
de da intervenção do Estado, não mais como agente 
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econômico, mas como agente regulador e fiscalizador 
das pessoas privadas, inclusive das empresas, conti-
nua premente. Direitos dos trabalhadores necessitam 
ainda mais de afirmação política constante, não sub-
sistem por si mesmos, como apoio exclusivo de lutas 
do passado. Reformas políticas, sociais e econômicas 
que tenham por objetivo a inclusão social continuam 
na ordem do dia. Mesmo o nacionalismo não perde 
atualidade no mundo globalizado em que vivemos. É 
certo que não mais pode assumir a forma da busca de 
autarquia econômica, do isolamento do fluxo do capital 
e da tecnologia que percorre o planeta.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Casildo Maldaner deixa a cadei-
ra da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Gaúcho de São Borja. 

Caro Senador, tenho a honra de suceder no Sena-
do o maior Líder atual do seu Partido, o ex-Senador Sér-
gio Zambiasi. Estou ocupando inclusive o gabinete que 
pertenceu ao Senador, que conviveu nesta Casa. 

Queria, antes de chamar o próximo orador inscrito, 
colocar em votação o Requerimento nº 521, de 2011, 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita licença 
para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 
13 a 17 de junho do corrente ano, a fim de representar 
o Senado Federal na 100ª Conferência Internacional 
do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, 
OIT, na cidade de Genebra, Suíça.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Como orador inscrito, o Senador Acir Gurgacz, 
por permuta com o Senador Luiz Henrique. (Pausa)

Senador Paulo Bauer. (Pausa.)
Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Senador Jayme Campos. 
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento na 
noite de hoje, gostaria também de manifestar aqui a 
minha solidariedade ao eminente Senador da Repú-
blica Itamar Franco. 

Não tenho dúvida alguma de que o Presidente 
Itamar é uma das reservas morais deste País. Deixa-
nos perplexos ver um veículo de comunicação do Pa-
raguai tecer crítica a ele sem nenhum fundamento. 
Imagino que deve ser um jornalzinho de ponta de rua, 
sem nenhum compromisso de fato com a imprensa que 

esperamos, uma imprensa livre e democrática, mas, 
acima de tudo, ética e responsável pela boa informação 
à sociedade paraguaia. De qualquer forma, em nome 
do povo de Mato Grosso, solidarizo-me com o ilustre 
e grande Senador Itamar Franco.

Mas, Srª Presidente, o que me traz na tarde hoje à 
tribuna também é para falarmos da política fundiária do 
nosso País, que, lamentavelmente vai de mal a pior.

Num país de gigantescas proporções geográficas 
como o nosso, os processos de regularização fundiária 
costumam envolver questões complexas, nem sempre 
de fácil solução.

Aspectos de cunho histórico, cultural e adminis-
trativo vinculados a interesses políticos e econômicos 
da Igreja e do Estado ao longo de séculos de coloni-
zação, aliados às tradições cartoriais e estruturais de 
poder vigentes nos sucessivos governos, fizeram com 
que a titulação de terras no Brasil se transformasse, 
não raro, em fonte de conflito, gerando fundadas incer-
tezas quanto à legitimidade dos títulos emitidos e sua 
eficácia para garantir a respectiva propriedade.

Esta situação de insegurança jurídica vem sendo 
alvo de crescente preocupação de agentes públicos, 
proprietários, ocupantes e, sobretudo, dos operado-
res do Direito.

No caso de imóveis rurais, principalmente daque-
les de onde o agricultor tira seu sustento, a condição 
revela-se mais preocupante, posto que muitas vezes a 
falta da documentação adequada inviabiliza o acesso 
ao crédito, fator indispensável à produção econômica 
e ao desenvolvimento social no campo.

Avulta ainda mais a gravidade do problema quan-
do se trata de terras devolutas em faixa de fronteira, 
Srª Presidente Ana Amélia, uma vez que tal envolve 
temas sensíveis e polêmicos, como definições de com-
petência e estratégias de segurança nacional.

Compete, portanto, a nós, legisladores, a tarefa 
de dotar a sociedade de regras inequívocas e de instru-
mentos seguros para que sempre se assegure justiça 
aos legítimos ocupantes das áreas rurais, garantindo-
lhes o pleno exercício de seus inalienáveis direitos.

Neste sentido, o Congresso Nacional empenhou-
se em aprovar no ano passado, a Medida Provisória 
nº 458, convertida na Lei nº 11.952, com o objetivo de 
promover a titulação das ocupações que incidem sobre 
terras publicas da União na Amazônia Legal.

Com igual empenho, o Parlamento vem acom-
panhando os procedimentos adotados pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma agrária, o Incra, 
com o propósito de regularizar as terras ocupadas em 
faixas de fronteira. Segundo o Incra, essa área repre-
senta cerca de 143 milhões de hectares ou perto de 
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17% do território nacional, em onze Estados limítrofes 
a áreas territoriais pertencentes a outros países.

Assim, no intuito que o agricultor pudesse logo 
ter regularizado o seu documento de posse da terra, 
o Tribunal de Contas da União, o TCU, baixou, em ou-
tubro último, a Instrução Normativa nº 63/2010, crian-
do um procedimento administrativo simplificado para 
pequenas e médias propriedades. Entre outras coisas, 
a simplificação dispensa algumas exigências técnicas, 
tais como a apresentação da planta georreferenciada 
do imóvel. Essa medida abrange concessões ou alie-
nações de terras devolutas feitas pelos Estados, no 
curso de várias décadas. Refere-se, também, a áreas 
de domínio da União onde o Estado não poderia atuar 
ou que na ocasião não obtiveram a aquiescência do 
Conselho de Segurança Nacional. Pois bem, passado 
mais de um ano da aprovação da medida provisória 
e mais de seis meses da publicação da normativa do 
TCU, os resultados são absolutamente desprezíveis.

Ante tamanha morosidade, a Comissão de Agri-
cultura desta Casa convidou o Incra a prestar esclare-
cimentos, o que ocorreu no final do mês passado, na 
audiência pública em que tivemos a oportunidade de 
discutir, naquele colegiado, importantes pontos rela-
cionados com o reordenamento e a regularização fun-
diária, notadamente quanto ao cronograma de metas 
e ao georreferenciamento.

Naquela oportunidade, expusemos nossa gran-
de preocupação em torno da real capacidade do Incra 
para enfrentar os enormes desafios de gestão impres-
cindíveis ao cumprimento de sua missão institucional. 
Tivemos a chance de enfatizar nossa inquietude quanto 
aos vícios de celeridade e eficiência que a máquina 
administrativa do Incra adquiriu no decorrer de seus 
muitos anos, o que compromete significativamente as 
expectativas que possamos ter nos bons resultados da 
atuação desta autarquia que, do nosso ponto de vis-
ta, envelheceu e parou no tempo. Em nossa opinião, 
o Incra precisa modernizar-se para fazer frente a suas 
responsabilidades e para corresponder aos fins a que 
se destina.

A monumental dimensão da problemática que 
envolve as políticas fundiárias em nosso País merece 
uma sincera reflexão sobre o possível repensar dos 
mecanismos que temos, dos papéis que precisamos 
desempenhar e das tecnologias que hoje se põem a 
nosso dispor. 

No âmbito dessa reflexão, de vital importância 
para o desenvolvimento nacional, há que considerar 
uma ampla e verdadeira reformulação nos sistemas de 
fiscalização e controle dos modelos existentes, assim 
como uma reavaliação e atualização de conceitos, em 

busca daquilo que realmente interesse ao Brasil em 
termos de ocupação agrária.

Exemplo claro, Sr. Presidente, dessa premente 
necessidade pode ser encontrado na situação de meu 
Estado. Mato Gros é uma unidade federativa de propor-
ção continental, com 900 mil quilômetros quadrados, 
que abrigam uma enormidade de problemas fundiá-
rios, onde produtores são presos e algemados, como 
bandidos; onde o homem da terra não sabe direito o 
que fazer para se manter dentro da lei. Onde impera 
a incerteza, porque a lei de ontem não vale mais hoje! 
O que era antes legal, o que era razão de incentivos 
e facilidades governamentais, agora motiva persegui-
ções e penalidades. Agora trabalhadores honestos e 
produtores honrados transformaram-se em vilões de-
vastadores. Tudo por falta de políticas claras, normas 
definidas e consistência de propósitos. Tudo por falta 
de instrumentos jurídicos adequados, de órgãos com-
petentes e de articulações sistemáticas. 

Quando falamos da esclerose do Incra e da de-
manda por sua urgente revitalização, falamos necessa-
riamente do caos e da desassistência que grassam na 
maioria dos assentamentos: aglomerados de carências, 
núcleos desordenados, a mercê da negligência e do 
abandono, onde não chegam as obras de infraestrutu-
ra, a assistência técnica, nem o suporte mínimo para 
uma vida digna. Falamos das conhecidas negociatas e 
do banalizado descalabro, como o balcão de negócios, 
recentemente denunciado pela imprensa, na cidade de 
Guarantã, no norte do Estado. 

Corretagem na vendo de lotes em assentamentos 
já não é coisa nova. Nesse clima, o assentado pega 
um lote para ser beneficiado, dizendo que tem vocação 
para a terra, e depois vende para o vizinho ou para 
outras pessoas que nada têm a ver com a terra. Tem 
gente com 1.500, 2.000 hectares, com casas que fo-
ram iniciadas com os recursos do Incra e logo foram 
abandonadas. Claro que isso tem que acabar. 

Enquanto isso, o processo de legalização das 
terras produtivas ocupadas anda a passo de tartaruga. 
Nove entre dez processos só saem com ordem judicial. 
Temos notícia de que nada menos que 90% dos geor-
referenciamentos são feitos em virtude do cumprimento 
de liminares. Só são obtidos por meio de mandato de 
segurança. Ou seja: é preciso que a justiça empurre o 
Incra, para que ele venha a fazer sua própria obriga-
ção. Se faltam meios, que os providenciamos. Se a so-
lução reside em recursos orçamentários ou humanos, 
vamos agir para suprir essas lacunas. Se o problema 
é organizacional, repensemos o órgão. Não podemos 
seguir compactuando com essa inconclusa situação 
de impotência. 
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Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu gostaria de acrescentar ao tema aqui tratado mais 
um aspecto de reputo de suma importância. 

Refiro-me à quantidade de terras nas mãos de 
estrangeiros. Suas condições de permissão, cadastro, 
limitação e controle em geral. 

Todos nós sabemos que, desde há muito, a com-
pra e venda de glebas de terras agricultáveis no Brasil 
deixou de ser um negócio adstrito ao povo da roça, 
para tornar-se lavo de grandes especulações e objeto 
de cobiça internacional.

Também sabemos que somente na Amazônia, 
mais de três milhões de hectares de terra se encontram 
nas mãos de pessoas físicas ou jurídicas de outras 
nacionalidades. Além disso, as transações imobiliárias 
rurais passaram a constituir assunto estratégico para 
o progresso e a soberania nacional.

Por essa razão, apresentei a esta Casa o Projeto 
de Lei nº 401, de 2008, que tem como objetivo regular, 
por meio de uma agência governamental, a compra e 
venda de imóveis rurais. Aprovada na Comissão de 
Agricultura, na forma do competente parecer do nobre 
Senador Ivo Cassol, essa proposição agora se encon-
tra sob exame terminativo da CCJ, a nossa Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, de onde deverá 
seguir para a Câmara dos Deputados.

Acreditamos que o mercado agrário de imóveis 
se reveste de vital importância na definição do futuro 
de nosso País e que sua regulação deve ser criterio-
samente acompanhada pelo Congresso Nacional e 
pelas demais instâncias de fiscalização da sociedade 
brasileira.

Nesse diapasão, é com grata alegria que vejo 
a iniciativa da CCJ que, por sugestão de vários de 
seus membros, encabeçada pelo prestigioso Sena-
dor Vital do Rêgo, realizará em data próxima audi-
ência pública voltada exatamente ao debate sobre a 
compra de terras por estrangeiros, para a qual foram 
convidados representantes da Advocacia-Geral da 
União, do Ministério Público, do Incra e dos Minis-
térios da Agricultura e do Meio Ambiente. Com igual 
satisfação, registro iniciativa semelhante adotada pela 
Comissão de Agricultura, ao aprovar o requerimento 
de autoria de nossa operosa Senadora Ana Amélia, 
para a oitiva do economista José Roberto Mendonça 
de Barros; do Advogado-Geral da União Luís Inácio 
Lucena Adams; do Advogado Alexandre Laizo Clápis, 
Conselheiro do Instituto de Registro Imobiliário do 
Brasil, além do representante da Confederação Na-
cional da Agricultura, Fábio de Salles Meirelles Filho, 
e do ex-Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, 
em audiência pública sobre o tema.

Mas concedo o aparte a V. Exª, com muita honra, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jayme, V. Exª aborda um tema da maior importân-
cia para o País. Nós que representamos os Estados, 
a Federação, temos que nos aprofundar mais nessa 
questão. V. Exª coloca aí não só a questão de existên-
cia de compra de terras por estrangeiros, alguns com 
laranjas brasileiros, outros até diretamente, como vi-
mos recentemente o noticiário de um cidadão francês 
que mora na Inglaterra e tem uma quantidade enorme 
de terras no Estado do Amazonas, mas também por 
verdadeiros cartéis de grandes grupos econômicos 
que monopolizam essa questão com a conivência dos 
institutos de terra dos Estados. Digo isso porque, no 
meu Estado, o que está sendo feito é uma farra com 
essa questão de titulação de terras, mas o meu Es-
tado lutou, por muitos anos, para adquirir o direito de 
ter as terras que estavam em nome da União. Mas há 
vários aspectos: a questão das propriedades que não 
titulam corretamente, a questão das unidades de con-
servação, a questão das reservas indígenas. Agora, 
vem o Código Florestal para regulamentar a questão 
do uso. Acho que é o momento oportuno para que a 
Presidente Dilma realmente dê ênfase a iniciativas 
como a que V. Exª propõe no seu pronunciamento. 
Parabéns, portanto!

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª, que, por sinal, é também 
conhecedor profundo das nossas reais problemáticas 
por ser também da região amazônica deste País.

Espero que o Governo Federal tome algumas 
providências.

Com muita honra, também quero ouvir o aparte 
do Senador, meu caro amigo Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Jayme Campos, cumprimento V. Exª e digo que eu 
já havia apresentado, numa época, um projeto se-
melhante – tenho certeza de não ser idêntico – e 
fui derrotado, o que mostra que essa questão não 
é ideológica; é em defesa do solo brasileiro. Então, 
quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, ao 
mesmo tempo, agradecer a V. Exª, que é Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais, porque confesso 
que não entendi muito. Os projetos que vêm a voto 
são acordados com as Lideranças, e o projeto dos 
autistas, de que a Senadora Ana Rita foi Relatora, foi 
construído pela sociedade. A matéria veio à Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e eu 
a encaminhei, na época, ao Senador Flávio Arns, que 
fez um belo relatório. Flávio Arns não voltou, e a Se-
nadora Ana Rita chegou à Casa, leu, entendeu e fez 
o seu relatório também favorável. O projeto foi para 
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o Colégio de Líderes, e todos concordaram. Agora, 
entrou um requerimento que nós sabemos ser um tipo 
de requerimento que é só para atrasar o processo. 
Preocupado, tomei a liberdade de solicitar a V. Exª 
que eu fosse indicado lá na Comissão de Assuntos 
Sociais, porque vou dar um parecer igualzinho ao da 
Senadora Ana Rita, a fim de que o projeto volte ao 
plenário para ser votado. V. Exª, em defesa das pes-
soas com deficiência, dos autistas, disse de pronto: 
“Senador Paim, até em homenagem à Comissão de 
Direitos Humanos, V. Exª vai encaminhar para que eu 
possa dar o parecer, se depender de mim, já na se-
mana que vem, para ele voltar aqui para o plenário.” 
Quero cumprimentar mais uma vez V. Exª pelo seu 
mandato. É um mandato que eu digo que olha além 
do horizonte, além da floresta. Olha a floresta, mas 
olha os homens e mulheres do nosso País.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, pelo seu aparte. 
Quero dizer que V. Exª já está designado pela Presi-
dência da Comissão de Assuntos Sociais, que presido, 
para ser relator da matéria, diante do requerimento 
hoje aprovado, de autoria do Senador Romero Jucá. 
É regimental e temos que respeitar. Entretanto, V. Exª 
já me suscitou e imagino que não teremos melhor re-
lator daquela Comissão para fazer com que, de fato, 
este projeto possa ser aprovado na Casa. V. Exª está 
designado relator da matéria, aguardando só chegar 
à nossa Comissão. V. Exª, com certeza, com muita 
competência, será o relator desta matéria.

Concluindo, Sr. Presidente, essa discussão ha-
verá de instruir o oportuno exame de nossa proposta, 
melhor embasamento dos princípios que a inspiram, o 
que certamente propiciará o aperfeiçoamento de seu 
sentido e alcance.

Dito isso, encerro por ora minhas palavras, na 
esperança de que o amadurecido debate concernen-
te ao novo Código Florestal, matéria de crucial im-
portância que muito em breve chegará a esta Casa, 
venha proporcionar um aprofundamento ainda maior 
e mais consistente sobre a regulamentação fundiária, 
seus meios, instrumentos e finalidades, de modo que 
possamos dotar o Brasil de uma legislação mais jus-
ta, valorizando nosso produtor rural e outorgando ao 
homem do campo as condições de respeito e de dig-
nidade com que merece ser tratado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, 
a Sª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Obrigado a V. Exª.

Fala agora, pela Liderança do PSOL, o Sena-
dor Randolfe Rodrigues. E, depois, o Senador Walter 
Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, quero mais uma vez registrar 
a presença, na tribuna de honra desta sessão, nesta 
tarde/noite, no Senado Federal, do Prefeito da cidade 
de Amapá, primeira capital do Estado do Amapá, e dos 
Vereadores, Presidente e Vice-Presidente da Câmara 
Municipal daquele Município. 

O próximo dia 15 de maio, domingo, é uma data 
relevante para o Amapá e, me permita dizer, para o 
Brasil porque nessa data, na cidade de Espírito Santo 
do Amapá, há exatos 116 anos, no ano de 1895, ocor-
reu um acontecimento histórico em que nós, amapa-
enses, deixamos bem claro o nosso desejo de dizer 
que somos Brasil. 

A história do nosso País, Presidente, e a nossa 
formação territorial foi feita concretamente do sangue 
de homens, de mulheres, de brasileiros que exigiram 
o direito de ser brasileiros. Nossa formação territorial 
brasileira não é somente obra, embora tenha sido uma 
contribuição, da força da espada portuguesa sobre nós. 
Essa foi importante. Lembremos que, antes da nossa 
independência, o Brasil era um conglomerado de re-
giões que falavam o português e que não se comuni-
cavam entre si. Foi necessária a transferência para cá 
da Família Real, de Dom João, e aí a necessidade de 
consolidar aqui o estado imperial português, para que 
consolidássemos as fronteiras pós-independência que 
nós temos até hoje. 

Entretanto, temos regiões e cantos do Brasil que 
resolveram estar no Brasil por opção, não pela força 
da espada portuguesa, mas pelo desejo de brasileiros 
de ir a esse território, de conquistar esse território, de 
fazer esse território de fato brasileiro. E assim foi no 
Estado do Acre, com a independência, com a revolução 
acreana no final do século XIX e início do século XX. 
E, me permitam, assim foi também com o Amapá. 

Já havia sido percebido pela inteligência portu-
guesa, no século XV, século XVI, a necessidade de no 
Amapá se estabelecer e lá se instalar, lá se consolidar 
a ocupação portuguesa. 

É por isso que, no decorrer do século XVIII, na 
região da então Capitania do Cabo Norte, essa região 
é disputada por franceses, holandeses, ingleses e, 
posteriormente, tem a consolidação do jugo colonial 
português. Essa colonização se dá com a astúcia e 
a inteligência do exército português em construir, às 
margens do rio Amazonas, na desembocadura do rio 
Amazonas e protegendo a entrada do Amazonas, a 
entrada da região que Portugal reivindicava como sua. 
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Para tanto, Portugal resolveu construir lá, no ano de 
1758, a maior fortificação de todo o período colonial 
português em todo o mundo. 

Veja, então, a importância estratégica que os 
portugueses davam para consolidar a sua presença 
nesse canto do hoje território brasileiro. Pena que não 
foi assim que o Estado brasileiro, a partir da indepen-
dência, pensou essa região. 

A partir da independência, em 1822, houve um 
completo e gradativo abandono da região da antiga 
capitania do Cabo Norte. Isso abriu espaço para que 
a região passasse a ser, durante todo o século XIX, 
uma área contestada pelo estado francês.

Os franceses contestavam e reivindicavam o 
trecho do território do Amapá localizado entre os rios 
Araguari e Oiapoque. E o Brasil, então, já argumenta-
va os termos do Tratado de Utrech, de 1700, definin-
do como a fronteira concreta do rio Oiapoque, situada 
mais acima, mais ao Norte e não a fronteira delimitada 
pelo rio Araguari, conforme os franceses naquele mo-
mento reivindicavam.

Os franceses, para garantir a ocupação desse 
território, chegaram a apoiar a constituição de uma re-
pública na região Norte do Amapá, uma república que 
seria independente e que teria o objetivo de depois se 
unir à França, a República do Cunani.

Pois bem. Em reação e com o desejo de se fazer 
Brasil, se estabeleceu acima do rio Araguari o triunvi-
rato brasileiro, comandado pelo Sr. Francisco Xavier 
da Veiga Cabral. Este triunvirato, com sede na Vila do 
Espírito Santo do Amapá, estabelecia um ponto de 
território em que se exigia que aquele território perten-
cesse ao Brasil e não à França, como reivindicavam 
as autoridades do Contestado. 

No dia 15 de maio de 1895, o Capitão Lunier, 
liderando uma esquadra de corsários franceses, in-
vadiu a Vila do Espírito Santo do Amapá. Obteve lá a 
resistência de Francisco Xavier da Veiga Cabral e a 
resistência, lá também, de um conjunto de soldados 
brasileiros à guarnição francesa. Não conformada, a 
guarnição francesa realizou um absurdo massacre: 
98 homens, mulheres e crianças, na maioria idosos, 
na maioria crianças, foram chacinados pela guarni-
ção francesa. Esse acontecimento de 15 de maio de 
1895 é fundamental para pressionar a opinião pública 
internacional pela repercussão que teve na imprensa 
nacional e na imprensa internacional, contribuindo de-
cisivamente para que o governo da República do Brasil 
e o governo francês se apressassem em buscar uma 
solução para a área do Contestado. 

Em virtude disso, o conflito do Contestado entre 
os rios Oiapoque e Araguari é levado para a Conferên-
cia de Haia, onde o Brasil é representado pela habili-

dade diplomática do Barão do Rio Branco. Na Confe-
rência de Haia, mediada pela Confederação Suíça e 
pelo presidente da Confederação Suíça, o Sr. Walter 
Hauser, que é escolhido como árbitro entre as partes, 
a habilidade diplomática do Barão do Rio Branco a 
partir dos documentos anteriormente entregues por 
Joaquim Caetano confirmaram que o rio Oiapoque, 
definido como limite entre as terras então de Portugal 
e as terras da França, ficava mais ao norte, e não o 
rio que os franceses denominavam, que era de fato o 
rio Araguari.

A Obra de Joaquim Caetano O Oiapoque e 
o Amazonas, definida inclusive no francês como 
L’Oyapoc et L’Amazone, foi fundamental para con-
sagrar que a região ao norte do rio Araguari, a re-
gião entre os rios Araguari e rio Oiapoque, era de 
fato território definido pelos marcos do Tratado de 
Utrecht de 1700 e, portanto, esse território era de 
fato brasileiro.

Mesmo ocorrendo isso, mesmo com a decisão 
da Confederação Suíça, mesmo com o laudo suíço de 
1900, a região ao norte do rio Araguari e o conjunto da 
antiga Capitania do Cabo Norte ou da região do Amapá, 
como assim já era chamada no começo do século XX, 
padeceu do completo abandono dos primeiros anos 
do Governo Republicano. Abandono que só se resolve 
em 1943, com a criação do então Território Federal do 
Amapá e também do Território de Roraima, na época 
com a denominação de Território do Rio Branco e do 
Território do Guaporé, que posteriormente vem a ser 
o Estado de Rondônia.

A partir daí é que as políticas do governo da União 
voltam-se novamente para a região do Amapá, com o 
objetivo – vejam, em 1943 – de consolidar essa parte 
do Brasil de fato como território brasileiro.

Portanto, Sr, Presidente, faço esse relato histórico 
aqui sobre os 116 anos do conflito da Vila do Espírito 
Santo do Amapá, que resultou no assassinato, na cha-
cina de mais de 98 crianças e mulheres amaparinos, 
que resultou num dos mais dramáticos acontecimentos 
que formaram a fronteira brasileira. 

Para reafirmar o que sempre digo: faço parte de 
uma região que é Brasil porque fez questão de ser 
Brasil.

Foram brasileiros que se estabeleceram na Vila 
do Espírito Santo do Amapá, foram brasileiros que 
ocuparam a região da antiga Capitania do Cabo Nor-
te, foram brasileiros que resistiram a ocupação e a 
proclamação do contestado francês, foram brasileiros 
que não se curvaram à estratégia francesa de criação 
da República de Cunani para consolidar uma alcunha 
francesa naquele território. Então, este canto do Bra-
sil, Sr. Presidente, se tornou Brasil pelo desejo de ser 
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Brasil. Poderia ter aberto mão desse direito. Poderia 
não ter resistido. Poderia ter apoiado a incorporação 
ao Departamento de Ultramar Francês da Guiana 
Francesa. Não o fez, resistiu; emprestou sangue e a 
memória de seus filhos para isso.

Por isso que a data de 15 de maio é uma data 
de profundo significado para todos nós amapaenses, 
para a cidade, para a antiga Vila de Espírito Santo do 
Amapá, que depois veio a ser consagrada, em 1943, 
como a primeira capital do Estado do Amapá, a cidade 
do Amapá. E assim foi a primeira capital nos primeiros 
meses do então Território Federal do Amapá. E é uma 
cidade onde a história palpita no nosso tato, onde a 
história, em todos os cantos, está presente. Ou está 
presente por acontecimentos como esse, que aqui des-
taquei, ou está presente – veja, Sr. Presidente – pelo 
fato de ter sido na cidade de Amapá um dos poucos 
cantos escolhidos no século XX, durante a Segunda 
Guerra Mundial, pelos aliados, para construir uma base 
aérea de apoio à jornada pela libertação da Europa 
do jugo nazista.

Nós tivemos duas bases aéreas construídas na 
América: uma em Natal e outra na cidade de Amapá. 
Essa base aérea ainda intacta, ainda existente, à es-
pera, logicamente, dos apoios governamentais, para 
que possamos recuperar essa que não é somente 
patrimônio cultural dos amapaenses ou patrimônio 
cultural dos brasileiros; uma base aérea construída 
para apoiar os aliados na jornada pela libertação con-
tra o jugo nazista há de ser um patrimônio de toda a 
humanidade.

Essa condição nossa nos impõe uma proclama-
ção. O fato de sermos Brasil pelo desejo de sermos 
Brasil nos impõe reclamar o atual modelo de repartição 
federativa, o atual modelo do pacto federativo que nós 
vivemos, hoje, no Brasil. Não é justo um modelo de 
pacto federativo em que o seu principal instrumento é 
o Fundo de Participação dos Estados e esse fundo de 
participação dos Estados é desigual, tal qual é desi-
gual hoje. O FPE, Fundo de Participação dos Estados 
– mais adiante falarei sobre esse tema na tribuna do 
Senado –, foi criado em 1975, sob um princípio: ser o 
instrumento econômico do pacto federativo. Foi criado 
assim, com uma ideia: os Estados que têm arrecada-
ção própria maior deveriam ter FPE menor; e os Es-
tados que têm arrecadação própria menor deveriam 
ter um FPE maior.

Não é assim na atualidade, Sr. Presidente. Tanto 
não é assim, que, em 2010, o Supremo Tribunal Fede-
ral proclamou uma súmula, proclamou uma decisão, 
determinando que a atual repartição dos recursos do 
Fundo de Participação dos Estados é inconstitucional 

e deve ser revista e debatida por esta Casa, o Senado 
da República, e pela Câmara dos Deputados.

É neste sentido que terei a honra de apresentar, 
junto com o Senador Romero Jucá, na próxima sema-
na – depois reportarei a esta Casa –, um projeto de lei 
complementar em que pretendo apresentar uma pro-
posta de rediscussão do atual pacto federativo.

Por exemplo, Senador Cristovam, no cálculo da 
distribuição, da repartição do Fundo de Participação 
dos Estados têm que ser contadas algumas variáveis 
que hoje não são. Eu, por exemplo, faço parte de um 
Estado que tem 77% de seu território como unidade 
de conservação. Ora, nós estamos contribuindo para 
que o mundo não se deteriore antes do tempo. Nós 
estamos impedindo a emissão de hidróxido de carbo-
no na atmosfera terrestre. Esse critério ambiental e o 
fato de termos 77% do território do nosso Estado como 
unidade de conservação deve ser, para nós, motivo de 
orgulho e deve ter um reconhecimento por parte do 
Governo da União e também por parte do conjunto 
da humanidade.

Então, não é justo que, no mundo atual, no mundo 
dos fortes desequilíbrios ambientais, o pacto federativo 
ainda seja estabelecido sem que possamos contar com 
variáveis como, por exemplo, a variável ambiental.

É por isso que precisamos ter uma rediscussão 
sobre o atual modelo de pacto federativo que temos 
hoje no Brasil e sobre o conjunto dos instrumentos do 
pacto federativo atual e o principal instrumento eco-
nômico do pacto federativo, que é o Fundo de Partici-
pação dos Estados.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Querido Senador Walter Pinheiro, eu o ouço com o 
maior prazer. 

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Se-
nador Randolfe, V. Exª toca numa questão que esta 
semana deveria, inclusive, ser objeto também de de-
bate por parte da imensa maioria de prefeitos, essa 
maioria que aqui esteve em Brasília. Alguém pode 
dizer “mas a decisão do STF tem muito a ver com o 
FPE”. Mas é importante que a gente tenha a base 
exatamente a partir do FPM, porque o processo de 
definição, por exemplo, de fronteiras, a relação às 
vezes de migração de moradores de uma área para 
outra – estamos vivendo esse drama na Bahia –, isso 
interfere numa realidade para base de calculo. E um 
dos temas que eu levantei, eu não sei se V. Exª es-
tava aqui ou participou da audiência pública na Co-
missão de Educação, quando eu discuti isso com o 
Ministro Fernando Haddad. Eu disse a ele que um dos 
componentes utilizados para cálculo do atendimen-
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to ao transporte escolar não leva em consideração 
tamanho de Município, apesar de esse componente 
dizer que o tamanho é utilizado. Eu disse nem tanto, 
porque, para fazer a utilização da área de Municí-
pio, é fundamental colocar todos os componentes, o 
per capita por aluno. Então, isso serve para ilustrar 
como a gente tem erros na definição da distribuição 
de Fundo de Participação para os Estados. Só para 
dar um exemplo para V. Exª, vou levar para o micro 
para a gente entender o que acontece no macro: eu 
citei para Fernando Haddad a experiência de dois Mu-
nicípios baianos, um com quase 14 mil quilômetros 
quadrados e outro com 60 quilômetros quadrados. 
O Município de 60 quilômetros quadrados não tem 
nem zona rural e, obviamente, tem problemas muito 
menores no transporte de alunos. O Município de 14 
mil quilômetros tem zona rural, tem distritos que se 
localizam a 200 quilômetros da sede, sem estradas. 
Então, esses componentes devem ser ponderados. 
E aí V. Exª, eu diria, coloca como elemento central a 
necessidade de áreas de preservação. Ora, se áreas 
de preservação são componentes decisivos nessa 
nossa batalha do crescimento sustentável, à preser-
vação, inclusive, da vida, um Estado que tem grandes 
áreas de preservação teria que receber como parte 
da distribuição do Fundo de Participação dos Esta-
dos recursos para manter as reservas extrativistas, 
as Áreas de Preservação Ambiental, as nossas APAs. 
Portanto, isso deveria também fazer parte desse con-
texto. Aí nós vamos introduzindo outros elementos, 
que vão para além do IDH ou da quantidade de ha-
bitantes. A Bahia, neste ano, está concluindo a sua 
nova cartografia, fazendo exatamente o novo mapa 
cartográfico baiano, identificando como estão agora 
as fronteiras, de que forma as pessoas migraram ou 
não. Portanto, essas coisas devem impulsionar-nos 
a um debate nesta Casa, para que repensemos a 
forma de distribuição do bolo. Então, isso tanto vale 
para o FPE – o que V. Exª levanta muito bem –, como 
também para o FPM.

(Interrupção do som.)

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Vou 
concluir, Sr. Presidente. Essa é uma questão que te-
nho levantado. Inclusive, já marcamos com o Presi-
dente da CAE aqui e com o Presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
para tentarmos discutir, por exemplo, como vamos fa-
zer com os Municípios que perderam receitas a partir 
do censo. Às vezes, uma alteração mínima na popula-
ção provoca mudanças absurdas na arrecadação de 
Municípios. Portanto, quanto a esse pacote de distri-
buição do bolo tributário nacional, dos recursos para 

os Estados e Municípios, é importante que o Senado 
adentre essa caixa fechada, essa seara difícil. Toda vez 
em que vamos discutir com os técnicos do Tesouro, é 
sempre um problema. O povo acha que qualquer mu-
dança como essa altera a arrecadação. Então, quero 
não só parabenizar V. Exª, como também me inserir 
nesse contexto, para que possamos definir novos pa-
râmetros...

(Interrupção do som.)

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – ...e aju-
dar Estados e Municípios nessa questão da obtenção 
dos recursos, que são da União, e que devem ser apli-
cados na ponta. Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Agradeço, Senador Walter Pinheiro, e incorporo o 
aparte de V. Exª.

Lembremos que aqui é a Casa da Federação 
e o espaço, o lócus privilegiado desse debate. V. Exª 
lembra muito bem: falemos também do FPM, porque 
a Constituição consagrou o Município como ente fe-
derativo. E assim o é o Município desde 1988, com a 
nossa atual Carta Magna.

Temos de travar e enfrentar esse debate. O pró-
prio Supremo, reitero, consagrou que a atual repartição 
dos recursos do FPE é inconstitucional. E temos de 
atualizar os vetores para os cálculos do FPE e – con-
cordo com V. Exª – também do FPM.

Nós somos uma Federação que precisa, a todo 
tempo, provar-se como tal, em função da nossa Cons-
tituição histórica atípica como Federação.

Não fomos o resultado de uma associação de 
Estados independentes que abriram mão de sua so-
berania e mantiveram autonomia, como foi a forma de 
federação clássica nos Estados Unidos da América.

Concluo, Sr. Presidente. Meu tempo já está en-
cerrando, mas, se V. Exª me permitir, me conceder 
mais um minuto, abrilhantaria muito mais o meu pro-
nunciamento, antes de concluí-lo, receber um aparte 
do Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Peço permissão, Sr. Presidente, Pedro Simon, porque 
é raro a gente ter a chance de ter um debate não só 
sobre história, mas sobre algo tão concreto quanto a 
ideia de pacto federativo. Ouvi o Walter falar e fiquei 
aqui me provocando. Há muito eu acho que a ideia do 
pacto federativo de que a gente fala foi uma invenção 
das elites de cada Estado ou da elite de cada Esta-
do, negando o próprio conceito de nação e o longo 
prazo de todos nós. Se olharmos os gestos de pactos 
federativos, em geral, foi na luta para beneficiar uma 
federação, uma unidade, e não a soma das unidades. 
A gente tem que quebrar isso. Temos que quebrar o 
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corporativismo da luta pelo interesse só do Estado. 
Sei que aqui a gente representa o Estado, mas sou 
Senador da República. Por isso, uma das propostas 
de reforma política que estou propondo é a reserva de 
10 vagas na Câmara Federal para Deputados eleitos 
nacionalmente. Defendo que 40% seja dos Federais 
eleitos por distrito; 50%, pelo Estado... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– ...e 10% dos Deputados, eleitos nacionalmente, 
para chegarem ao Congresso com a visão de nação, 
e não a visão de defesa de interesse de uma unida-
de da federação. Outro lado é o caso dos royalties. 
Nos royalties, toda discussão foi em função de que 
Estado receberia mais e não de como ficaria melhor 
a Nação brasileira. Tenho impressão ainda que a me-
lhor maneira seria a que propusemos em uma pro-
posta: distribuímos para todos os Estados e cidades 
proporcionalmente ao número de crianças na esco-
la, primeiro, porque transformaria o petróleo em um 
bem de todos. Apanhei muito de todos os cariocas, 
paulistas, capixabas, mas eles não perderiam. Sabem 
por quê? Porque eles têm um número de crianças na 
escola grande. Os dois grande beneficiados dessa 
minha proposta seria, por coincidência, não porque 
eu esteja querendo defendê-los, Rio e São Paulo. O 
Espírito Santo ficaria um pouquinho pior. Se a gente 
distribuísse os royalties proporcionalmente ao núme-
ro de crianças nas escolas e com a obrigação desse 
dinheiro ir para as escolas, ai nós estaríamos usando 
num pacto nacional e não num pacto federativo, em 
defesa do conjunto da Nação e no seu longo prazo. 
Um dia a gente vai ter que discutir isso, do pacto fe-
derativo, analisando com mais rigor o que é que in-
teressa não só a cada Estado, mas o que interessa 
a Nação inteira. A soma das partes não é igual ao 
todo. O todo, Brasil, é maior do que a soma das 27 
Unidades da Federação. Mas nós nos acostumamos 
tanto com as sub-repúblicas deste País: república do 
sindicato A, república do sindicato B, república dos 
banqueiros, república dos exportadores e república 
de cada Estado, porque a gente perdeu a noção da 
república inteira que é a República brasileira. Por 
isso eu lhe parabenizo em trazer o assunto, embora 
na defesa do Amapá, que é a sua obrigação, como a 
minha também é do Distrito Federal. Mas vamos nos 
lembrar sempre que nós somos representantes, por 
exemplo, eu, do Distrito Federal, mas eu sou Sena-
dor da República brasileira. E eu tenho que ter sem-
pre na cabeça o interesse do conjunto da República, 
porque, senão, nenhum dos nossos Estados tem 
futuro. Sobretudo o meu que é a capital de todos os 

brasileiros. Ou eu penso no Brasil inteiro, ou Brasília 
não justifica.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Senador Cristovam, creio que nós concordamos mais 
do que divergimos. 

O grande problema do pacto federativo atual, con-
cordo com V. Exª, é que ele foi pensado não debaixo 
para cima, ele foi pensado – como V. Exª disse – pe-
las elites. Nós não tivemos uma formação histórica de 
nossa construção enquanto Federação.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Me permite, Senador?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pois não, Senador.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – O 
Senador Paim é mais liberal, e eu sei o que o Senador 
Randolfe não tem problema. É a mesma coisa. E aqui, 
o meu amigo Walter vai concordar, é a mesma coisa 
entre a internacionalização que vinha dos trabalha-
dores e a globalização que veio do capital financeiro 
e dos exportadores e índice da economia. Uma coisa 
seria construir a globalização debaixo para cima por 
meio da internacionalização que o socialismo defen-
dia. A outra, é construir a globalização de cima para 
baixo, dividindo os países e os povos. Foi uma pena 
que o rumo de uma coisa tão boa, que é a unidade 
planetária, tenha vindo de cima para baixo. Só para 
concordar com V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– E lembremos, Senador, que o próprio Marx – e es-
tamos falando na referência da luta, no século XIX, 
contra o modelo de globalização – falava também da 
necessidade de outra globalização. O final do Manifes-
to, o que consigna? “Proletários de todos os países, 
uni-vos!”. Era um modelo de globalização distinto. Não 
era contra a globalização, mas era a necessidade de 
outra globalização possível. 

V. Exª está perfeito no que diz. Por isso, temos 
de repensar a Federação. Acredito que, para um País, 
um Estado como o nosso, com 8 milhões 511 mil qui-
lômetros quadrados, a forma de Estado possível tem 
e deve ser a forma de Estado federal. Só que esse Es-
tado federal, como a constituição dele foi assimétrica, 
sem a participação da sociedade, temos de repensá-
lo. E repensá-lo diante da atualidade, diante de veto-
res como esses que V. Exª e eu estamos debatendo, 
como a questão ambiental. Isso tem de ser um vetor 
a ser incluso, por exemplo, nos cálculos matemáticos 
do FPE, do FPM, como o número de crianças na es-
cola, como V. Exª disse. Isso deve ser um vetor para 
a distribuição, por exemplo, dos royalties do petróleo, 
que devem pertencer ao Brasil.
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Veja, Senador Cristovam, e aí compreendendo 
nossa dimensão, que me é peculiar: eu prefiro que 
sejamos denominados Senadores da República. Dian-
te de cada uma das denominações que possam ser 
utilizadas, Senado Federal ou Senador da República, 
apraz-me bem mais a denominação Senador da Re-
pública, que quer dizer Senador da res publica, da 
coisa pública, da coisa de todos. Essa é a denomina-
ção que prefiro.

E, veja, eu comecei aqui falando do Amapá, de 
um fato histórico, de um acontecimento histórico que 
ocorreu naquele canto do Brasil, na vila de Espírito 
Santo do Amapá, no ano de 1895, pelo desejo de bra-
sileiros de estarem no Brasil para, no conjunto dessa 
discussão, travarmos um debate necessário, que tem 
de ser – não podemos adiar – dessa Legislatura do 
Senado da República: o debate sobre o atual modelo 
federativo.

Concluo, saudando e agradecendo as contribui-
ções de Walter Pinheiro e de Cristovam para esse de-
bate que temos de continuar aqui no Senado, e não 
deixando de saudar também o Brasil, o Estado do 
Amapá e a vila de Espírito Santo do Amapá, por ter 
sido palco de um dos acontecimentos mais importantes 
para forjar a nossa fronteira, para forjar o Brasil.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Ro-
drigues, o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos ao Senador Randolfe Ro-
drigues, do PSOL. S. Exª foi brilhante como sempre. V. 
Exª é um dos orgulhos jovens desta Casa.

Passamos a palavra, por permuta com o Senador 
Lindbergh Farias, ao Senador Walter Pinheiro.

Em seguida, será o Senador Simon, que permu-
tou com a Senadora Gleisi Hoffmann, que, por sua vez, 
cedeu o seu lugar para o Senador Paulo Paim.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de falar 
dessa matéria, quero lembrar aqui, desta tribuna...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permita, Senador, só que eu prorrogue a sessão 
por mais uma hora.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
O.k.

Aqui, desta tribuna, meu caro Senador Paulo 
Paim, e eu poderia até dizer que por coincidência, no 
dia em que V. Exª presidia também a sessão, eu cha-
mei a atenção sobre essa questão que envolve o preço 
dos combustíveis, a própria questão da inflação e o 

que vinha ocorrendo no mundo da produção de álco-
ol no Brasil, particularmente a questão envolvendo a 
opção feita pelas usinas da produção do açúcar, em 
detrimento da produção de álcool, motivada, dizia eu 
naquela época, pela alta do preço do açúcar no mer-
cado internacional.

Nisso o Brasil deixou de produzir algo em torno de 
três bilhões de litros de álcool, o que fez, é óbvio, com 
que a chamada lei da oferta e da procura, associada, 
é claro, a uma demanda estabelecida neste País, que 
introduziu carros flex, utilizando o combustível álcool e 
gasolina, e também a mistura do álcool à gasolina...

Fiz esse pronunciamento, volto a frisar, no dia em 
que V. Exª presidia a sessão. E me referia à posição tam-
bém assumida por nosso Presidente do Banco Central, 
à atitude da nossa equipe econômica, à posição muito 
firme adotada pela Ministra do Planejamento Miriam 
Belchior. Volto à tribuna hoje para falar exatamente do 
cenário que nós estamos vivenciando agora, fruto des-
se esforço patrocinado pelo nosso Governo, tendo a 
Presidenta da República Dilma Rousseff anunciado a 
forma, eu diria, firme do combate à inflação para que 
a Nação não sofresse nenhum revés.

Portanto, ocupo esta tribuna para cumprimentar, 
meu caro Paim, a BR Distribuidora pela sua acertada 
decisão de ajudar o Governo no combate à inflação, 
reduzindo os preços dos combustíveis em uma fabu-
losa rede de postos espalhados pelo País, algo em 
torno de 7 mil postos, que consomem quase 40% do 
mercado nacional.

A atitude da subsidiária da Petrobras para regular 
o mercado de combustível é saudável, principalmente 
levando em consideração a economia nacional, e não 
pode de forma alguma ser encarada como uma con-
corrência desleal, como interpretam alguns hoje até 
importantes analistas econômicos. Não pode haver essa 
leitura, a leitura é como se um braço operacional, por-
tanto, é isso que faz a rede BR Distribuidora, entrasse 
exatamente no mercado para influir, para interferir, para 
ajudar nesse esforço de controle da inflação.

A medida, na verdade, foi uma resposta do Go-
verno aos cartéis identificados pelo nosso Ministro 
Edison Lobão, de Minas e Energia, esses cartéis que 
manipulavam o preço dos combustíveis, tanto do álcool 
quanto da gasolina, alimentando, assim, uma espiral 
inflacionária.

Sabemos da importância dos preços dos com-
bustíveis na composição dos índices da inflação, que 
já vinham sendo pressionados duplamente. Primeiro, 
pela elevação dos preços do petróleo no mercado ex-
terno e, depois, em relação ao preço do álcool hidra-
tado e do anidro no mercado interno, matéria que, na 
abertura deste meu pronunciamento, fiz questão de 

12025.indd   15924 18/05/2011   13:46:25

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15925 

frisar. Portanto, essa oscilação do preço do álcool no 
nosso mercado também foi um fator decisivo para essa 
subida de preços de combustíveis no País.

Diante dessa pressão, ter ainda de conviver com 
a atuação aberta de cartéis seria contemporizar com 
uma situação que já estava passando dos limites. Nes-
se sentido, o Governo não podia assistir impassível a 
uma manipulação de preços, essa sim, um crime con-
tra a economia popular.

Dessa forma, eu quero aqui deixar bem claro que 
foi acertada a decisão do nosso Governo, meu caro 
Deputado Amauri Teixeira, que nos visita nesta tarde/
noite aqui, no Senado, V. Exª, que também tem debatido 
esse tema na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados. Foi acertadíssima, meu caro 
Deputado Amauri, a decisão do nosso Governo de usar 
a rede de postos da BR Distribuidora como reguladora 
do mercado. Qual o problema nisso?

Talvez fizéssemos isso, Senador Jayme Cam-
pos, utilizando braços operacionais de outros setores 
na área da telefonia, na área da energia. A gente teria 
condição efetiva de regular preços de mercado e com-
bater cartéis e atender ao interesse do nosso consu-
midor. Esse tipo de intervenção não é uma novidade 
na nossa história. Houve uma época em que havia 
abusos no abastecimento de alimentos, e o Governo 
usava a sua rede, a Cobal, rede de alimentos, como 
moderador de preços praticados pelos supermercados. 
Portanto, uma medida importante, meu caro Pedro Si-
mon, principalmente levando-se em consideração que 
esta área de alimentos está sujeita permanentemente 
a intempéries, a fatores, inclusive, econômicos locais, 
à nossa capacidade de entrar com infraestrutura, prin-
cipalmente para atender ao campo.

Então, é importante lembrarmos que essa atitude 
já foi tomada, a atitude de buscar regular preços com 
ações do próprio mercado, sem nenhuma “forçação” 
de barra, só no anúncio ou da boca para fora, mas 
efetivamente, com ações práticas. 

Portanto, não procedem as críticas de alguns 
analistas econômicos de que o Governo estaria, com 
isso, praticando intervencionismo ou levando a BR Dis-
tribuidora a uma concorrência desleal com as demais 
distribuidoras que atuam livremente no mercado. Aí, 
poderíamos citar algumas, vou citar três aqui, que são 
grandes e conhecidas: a Ipiranga, a Shell e a Esso, que 
atuam normalmente no mercado brasileiro. Então, não 
há nenhuma posição do Governo em interferir, proibir 
ou atuar contra, de forma desleal, essas que são gi-
gantes da distribuição de petróleo, não só no Brasil, 
mas poderíamos falar em diversos lugares do mundo. 
Aliás, a Ipiranga seguiu o exemplo da BR Distribuidora, 
meu caro Paim, e já determinou a redução dos preços 

dos combustíveis na sua rede de postos. Parabéns a 
essa iniciativa de alguém, já enfrentando a dificulda-
de do consumidor, com medidas concretas que foram 
adotadas pelo Governo.

Quando o Governo intervém no mercado em de-
fesa da economia popular, não faz nada além da sua 
obrigação, essa é a tarefa de Governo. Portanto, per-
mitir o livre funcionamento dos cartéis, aí, sim, o Go-
verno estaria descumprindo o seu dever, negligencia-
do – e eu diria até mais –, corroborando com a prática 
nociva, com a prática lesiva, com a prática, inclusive, 
de prejuízo para a sociedade. Esse não é o papel do 
Estado. Portanto, o equilíbrio do mercado também faz 
parte da garantia da concorrência.

A intervenção processada é reguladora do mer-
cado e não da iniciativa privada, como apressaram-se 
alguns críticos, com suas interpretações equivocadas 
e, às vezes, até maldosas. A iniciativa privada conti-
nua com seu espaço intocável na economia brasileira, 
dando, inclusive, a sua importante contribuição para 
o desenvolvimento do País, a despeito de qualquer 
eventual presença do Governo, quando necessária – 
e esse é um dos casos –, para corrigir rumos.

Concedo um aparte ao Senador Jayme Cam-
pos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – 
Eu agradeço a V. Exª, Senador Walter, que traz um 
assunto muito oportuno. Agora, se me permite, em 
rápidas palavras, eu quero fazer aqui uns adendos. 
Na verdade, o Governo demorou para ir em socorro, 
naturalmente, desse assunto diante da cartelização 
no setor. Entretanto, o Governo tem que tomar algu-
mas providências a mais. Em relação ao etanol, es-
tão sendo tomadas providências, já que vai ser feita 
a regulamentação por meio da BR. Acho que esse é 
um bom encaminhamento. Evidentemente, o Governo 
teria condições também, já há algum tempo, de au-
mentar a nossa produção nacional. Vou dar aqui um 
exemplo a V. Exª. Foi baixado um decreto pelo Gover-
no Federal proibindo que essa atividade econômica 
fosse cultivada em Mato Grosso. Há trinta anos, a re-
gião conta com a atividade de cultura da cana, com 
grandes usinas, mas baixou-se um decreto dizendo 
que essa atividade seria, daí para frente, proibida. 
Nós temos uma área enorme, imensa, com todas as 
condições, com terras férteis preparadas para o cul-
tivo da cana. Entretanto, o Governo está dizendo que 
isso iria contaminar a bacia do Alto Paraguai. Ora, se 
essa atividade já existe lá, como ela vai prejudicar o 
subsolo ou a bacia do Alto Paraguai? Então, acho 
que esse fato tem que ser revisto primeiro. Vou pas-
sar-lhe a matéria como de fato tem que ser levada à 
Presidência da República – isso já foi feito, mas não 
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foi levado avante –, para que possamos aumentar a 
nossa produção diante do aumento dos carros flex. O 
mais grave, Senador Walter – V. Exª tem conhecimento 
disso –, é a questão do biodiesel. O senhor sabia que 
73% das indústrias representam 37% da produção? 
Ou seja, 27% das grandes indústrias produzem 67%. 
Aonde vamos chegar? A ANP, nos leilões que está 
promovendo, não tem dado a isonomia para o pequeno 
e para o grande. O pequeno não pode participar do 
leilão com os grandes, mas os grandes podem parti-
cipar do leilão dos pequenos. Aonde vamos chegar? 
O senhor está falando em cartel aqui, vai cartelizar 
também o setor. Daqui a pouco, vai acontecer o que 
aconteceu com o etanol, com o álcool, por quê? Por-
que ficou na mão dos grandes. Ou seja, os maiores 
compraram as menores. Pode pegar o número de 
usinas que havia no passado bem recente e fazer um 
levantamento do número de hoje. Reduziu algo em 
torno de 50%. Quando iniciamos, vamos imaginar um 
número aqui, havia 50 proprietários. Hoje, está nas 
mãos de 20. Então, está cartelizando este setor. E, se 
o Governo não tomar providência por intermédio da 
ANP, a mesma coisa vai acontecer com o biodiesel. 
Não é justo essa isonomia não ser praticada também 
para os pequenos, que têm selo verde, que foi a polí-
tica adotada pelo Presidente Lula, que incentivou na 
medida em que hoje nós temos trezentas pequenas 
indústrias de biodiesel no Brasil. Todavia, 27% das 
indústrias estão abocanhando 60% do mercado. E é 
um apelo que faço. Hoje, de manhã, recebi de Mato 
Grosso quatro pequenos, dizendo: “Governador, help, 
socorro, nos ajude! Fale com o Ministro Lobão ou vai 
na ANP. Caso contrário, nós vamos sumir do mapa. 
Não aguentamos essa concorrência, sobretudo por-
que nós não podemos participar dos leilões dos maio-
res. Mas os grandes podem participar dos leilões dos 
menores”. Então, é um apelo que faço, aproveitando 
a oportunidade, sobretudo pela pertinência de seu 
pronunciamento da tarde de hoje, que também ajuda 
os pequenos produtores de biodiesel, que, daqui a 
pouco, vão sumir, como as pequenas usinas de álcool 
no nosso Brasil. Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) 
– Obrigado, Senador Jayme Campos. Acho que é 
importante o que V. Exª traz, o que me permite dar 
o bom exemplo adotado em nosso estado. Estamos 
incentivando inclusive a entrada dos pequenos não só 
no processamento, mas, inclusive, na base produtiva 
para chegar no biodiesel. Fizemos com a Petrobras, 
na Bahia, Petrobras biodiesel, uma parceria, em que 
a Petrobras tem uma relação com 32 mil famílias do 
campo, que passam a fornecer a matéria prima para 
a produção do biodiesel. Além disso, e agora já está 

acertado com a Petrobras e todas as estruturas, es-
tamos reabrindo uma unidade de processamento 
no interior da Bahia, na região muito conhecida por 
nós ali, da Chapada, na relação entre a Chapada e 
a região de Irecê, na Bahia, reabrindo uma unidade 
da Brasil Ecodiesel, portanto, uma pequena usina. É 
importante que façamos isso, não só na pulverização 
na quantidade de usinas, mas, efetivamente, com 
políticas para a proteção dessas pequenas usinas, 
evitando, assim, que tenhamos uma cartelização – aí 
nós vamos ter que utilizar biocombustível, a Petrobras 
Biodiesel como reguladora desse mercado. E é im-
portante que façamos isso, até para, num momento 
de crise como este, termos a oportunidade de utilizar 
uma outra fonte de energia, que nós temos capaci-
dade de oferta da chamada matéria prima, que é o 
caso do biodiesel. 

Portanto, é muito pertinente, correto e ajustado 
ao momento que o Brasil experimentou agora, eu diria, 
nesse embate entre a produção de açúcar e a redução 
da produção de álcool. Portanto, se ficarmos todas as 
vezes dependentes disso, sempre vamos ficar fazen-
do o balanço de um Estado, entra um Estado e sai, e 
nós vamos convivendo com as pressões de preços do 
mercado, determinando o rumo da nossa economia. 
Portanto, não será a nossa equipe econômica que di-
rigirá a economia, mas, sim, os interesses de poucos 
cartelizados nesse mercado. 

Mas quero, meu caro Senador, contradizendo 
aqui uma outra coisa que prova essa relação impor-
tante de um Estado que começa a ter um nível cada 
vez mais, eu diria, até de boa convivência com o mer-
cado, basta a gente citar aqui, como exemplo, a cria-
ção, ontem, pela Presidenta Dilma, da Câmara de 
Políticas de Gestão. A Presidenta Dilma terá ao seu 
lado, trabalhando ali no Palácio da Alvorada, ninguém 
mais, ninguém menos do que o representante de um 
grande conglomerado neste País, o Sr. Jorge Gerdau, 
um dos maiores empresários do Brasil. Ele passará a 
atuar ali quase que em conjunto com outros empre-
sários, como do Grupo Pão de Açúcar, da Companhia 
Suzano Papel e Celulose, ou até do Sr. Henri Philippe 
Reichstul, que foi Presidente da Petrobras durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso e que hoje opera 
na iniciativa privada.

Ora, enxergar intervencionismo em um Governo 
que tem hoje a participação de membros desse mer-
cado, de figuras da iniciativa privada, e eu diria até fi-
guras importantes no mundo empresarial brasileiro, é 
o mesmo que pretender cultivar chifre em cabeça de 
cavalo ou “pelo em casca de ovo”, como dizem sobe-
jamente bem, meu caro Amauri, o povo da sua querida 
Jacobina, a terra do ouro, na nossa Bahia. 
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Há poucos dias, Srªs e Srs. Senadores, esses 
mesmos críticos acusavam o Governo de ser leniente 
com a inflação porque não aumentava a taxa bási-
ca de juros da economia, a taxa Selic de forma mais 
agressiva.

V. Exª, Deputado Amauri, é testemunha disso por-
que, no dia da presença da Ministra Miriam Belchior na 
Comissão de Orçamento, estávamos lá, lado a lado, e 
citei essa questão da posição acertada do Presidente 
do Banco Central e do nosso Copom em ter uma atitude 
que estamos chamando de macroprudencial. 

Portanto, aqueles que faziam essa crítica sabem 
entoar como ninguém o samba de uma nota só. Só se 
combate a inflação com a elevação de taxa de juro. Não 
esperavam, de forma alguma, que o Governo surgisse 
com medidas como essa a que me refiro agora de pru-
dência, mas, ao mesmo tempo, com abrangência. 

Por isso, que ela chama macroprudencial, ata-
cando em diversos setores, enxergando a economia 
como um todo, mas sem perder a perspectiva e, prin-
cipalmente, o valor central daquilo que conquistamos 
ao longo dos últimos anos: o crescimento, principal-
mente o crescimento com desenvolvimento social, o 
crescimento com distribuição de renda, o crescimento 
com desenvolvimento local, o crescimento enxergando 
diversas regiões do País. 

Agora há pouco, fizemos aqui um debate ou um 
aparte ao Senador Randolfe, tanto eu, quanto o Senador 
Cristovam, e tocávamos nessa experiência, a questão 
local. Pensar a Federação como um todo, mas não es-
quecer o ponto de partida, a origem, onde as pessoas 
vivem. É importante que discutamos as questões da 
União, mas ninguém mora na União. 

O cidadão mora em um lugar onde tem ende-
reço, onde tem CEP, onde ele é localizado, mas é 
importante que, a partir dessa localização, a gente 
estabeleça aquilo que alguns chamaram de globali-
zação, como sobejamente bem o nosso Professor, 
Reitor, Ex-Governador e agora Senador desta nobre 
Brasília, o nosso Senador Cristovam fazia essa tra-
dução literal de como é possível partir de um ponto 
local sem perder a perspectiva do olhar e do horizon-
te globalizado. 

Acho que essa é uma perspectiva importante para 
que nós saibamos como nos portar nesse cenário.

Pois bem. A redução do preço dos combustíveis 
é mais uma arma desse grande arsenal de medidas de 
que o Governo dispõe para o combate à inflação, seja 
ela real, importada ou artificial ou até, como se tenta 
implantar no Brasil por meio de cartéis, manipulando 
os preços dos combustíveis ou coisa do gênero. 

A redução dos preços anunciados pela BR Distri-
buidora, meu caro Paulo Paim, foi em média em torno 

de 6% para a gasolina e 13% para o álcool hidratado. 
Em menos de 24 horas, as medidas começaram a se 
refletir nos postos, onde o álcool já era vendido hoje 
em torno de 20 centavos mais ou menos abaixo dos 
preços praticados no dia de ontem em bombas espa-
lhadas por este País. 

O mesmo ocorre com a gasolina, e a tendência 
é que dentro de alguns dias os preços voltem a pa-
tamares históricos que de certa forma vinham num 
compasso de sintonia com a inflação, principalmen-
te dentro de uma chamada zona de capacidade de 
pagamento, resolvendo os problemas tanto do pon-
to de vista daqueles que praticam o negócio como 
daqueles que utilizam a gasolina como ferramenta 
essencial para o escoamento da produção e para a 
sua locomoção. 

Por isso quero concluir, Sr. Presidente, dizendo 
que a Presidenta Dilma tem repetido que o seu Governo 
não dará tréguas no combate à inflação. As medidas 
a que aqui nos referimos têm o seu dedo, têm a sua 
marca de gestora e, principalmente, a exigência que 
ela tanto trabalha na busca por resultados. Não tenho 
nenhuma dúvida de que a redução no preço dos com-
bustíveis logo vai determinar uma imediata inflexão nos 
demais preços da economia, portanto nos devolvendo 
a tranquilidade para, da forma como ela fez essa última 
terça-feira para os milhares de prefeitos e vereadores 
e representantes municipais, anunciar mais uma linha 
de investimentos: a liberação de recursos da ordem de 
quase 720 milhões de reais para investimentos em cada 
cidade, a liberação de recursos para programas como 
saneamento básico para cidades com menos de 50 
mil habitantes, a liberação de recursos para a constru-
ção e a consolidação de espaços e equipamentos na 
área da saúde e, ao mesmo tempo, a consolidação de 
programas no campo, o combate à miséria, que deve 
incluir neste País mais de 16 milhões de famílias que 
ainda passam por necessidades.

Por isso, Sr. Presidente, o combate à inflação 
não é uma atitude, não é uma ação meramente de 
caráter econômico. Ela é um pilar central para que a 
gente continue desenvolvendo este País, investindo 
em cada local, permitindo o crescimento, descon-
centrando a economia, mas, principalmente, gerando 
oportunidades em cada canto, em cada cidade, para 
que possamos ter trabalho, renda e, ao mesmo tempo, 
economia com desenvolvimento social e sustentável 
em todo o nosso País.

Era isso que tinha dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim – Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.
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Passamos a palavra, neste momento, ao nobre 
Senador Pedro Simon. A Presidência terá a mesma 
tolerância que teve com os outros Senadores.

Depois do Senador Pedro Simon é o Senador 
Paulo Paim, em seguida o Senador Ricardo Ferraço, o 
Senador Eduardo Amorim, o Senador Antonio Carlos 
Valadares e o Senador Cristovam Buarque.

Depois do Senador Pedro Simon é este Senador. 
Em seguida, V. Exª.

O Senador Wilson Santiago está aqui ao lado 
também.

Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Querido amigo e companheiro Paulo Paim, primeiro 
quero fazer uma referência muito carinhosa. Está aqui 
no plenário, ali na Tribuna de Honra, o companhei-
ro Milton Kafer, Prefeito de Capanema. Um grande 
Prefeito reeleito. Brilhante! Uma cidade significativa 
no oeste do Paraná. Uma cidade que luta com gran-
de esforço para crescer e progredir. Ao lado de um 
grande aspecto de poder crescer, ela sofreu algumas 
injustiças.

O Parque de Itaipu tem a Estrada do Colono, que 
fazia a ligação de toda aquela região. De repente, cor-
taram. De Capanema tem que dar uma volta enorme, 
porque aquela Estrada do Colono, o percurso que era 
feito em uma hora, agora tem de ir para a Argentina 
ou fazer um percurso muito maior.

Tem uma alfândega ali com a Argentina. O gran-
de Governador Requião fez uma ponte - o Governo do 
Estado; ele fez -, uma obra que deveria ser e é para ser 
do Governo Federal do Brasil e da Argentina. Como 
não faziam, ele, Requião, fez a ponte. A ponte está lá, 
o asfalto está lá, mas burocracias não criam, dentro 
da alfândega, o serviço necessário para que ela possa 
funcionar. Milhares de caminhões que vêm da Argenti-
na, lá em Uruguaiana ou em São Borja, cujas pontes 
estão ultralotadas de gente que pede o favor até dessa 
ponte, que seria altamente positiva para que o tráfego 
de caminhões pudesse ser feito por ela.

O Senador Requião, e creio que os demais Se-
nadores do Paraná e nós, estão insistindo com o Ita-
maraty, para que ele, junto ao Governo da Argentina, 
consiga essa facilidade tão importante. Ele, Requião, 
que já fez a ponte, a estrada que já está ali, e que 
pode ser um grande significado. Já não falo na Estra-
da do Colono.

É claro que a defesa do meio ambiente é fun-
damental. Mas nós tivemos um caso semelhante no 
Rio Grande do Sul: a Rota do Sol. V. Exª se lembra, 
Senador? A Rota do Sol percorre uma região enor-
me que é de reserva turística: a Zona do Caracol, a 

zona das grandes reservas existentes no Rio Grande 
do Sul. Mas, ao invés de impedir, de proibir o tráfe-
go, foram feitas exigências e a estrada ficou muito 
mais cara com áreas enormes cercadas. A turma 
até mexe com a gente dizendo: mas tem lugares, 
pontilhões de tempo em tempo para que os bichos 
passem. As crianças não têm ponte – elas têm que 
correr e olhar para o lado para atravessar –, mas 
os animais têm.

Foram feitas várias exigências, entre elas a de 
dois túneis enormes. Mas a estrada foi permitida. E 
era fundamental porque é a primeira estrada que une 
a serra ao mar, saindo lá de cima, de Canela, Gra-
mado e Bom Jesus, e terminando em Torres, ligando 
o norte do Rio Grande do Sul a Santa Catarina e ao 
resto do Brasil.

Por isso, meu bravo Prefeito Milton, eu acho que 
a tua administração, que é excepcional, uma grande 
administração, haverá de conseguir mais esse êxito, 
conseguindo o que é tão importante para a cidade de 
Capanema e para aquela região. 

Capanema, Senador Paim, é daquelas cidades 
do oeste do Paraná que teve como imigrantes pesso-
as vindas do Rio Grande do Sul. Os imigrantes são 
os gaúchos que saíram do Rio Grande, de Três Pas-
sos e de Tenente Portela, e praticamente colonizaram 
o oeste do Paraná. Inclusive, a minha esposa, Ivete, 
nasceu em Capanema, mas seu pai, sua mãe e seus 
dois irmãos mais velhos nasceram lá no Rio Grande 
do Sul, em Três Passos. 

Capanema é uma amostra dessa história, desses 
milhões de rio-grandenses que saíram rumo a Santa 
Catarina e ao Paraná e desses milhares e milhares 
de catarinenses e paranaenses descendentes do Rio 
Grande do Sul que foram para todo o Centro-Oeste e 
o Norte do Brasil. 

Por isso, meu abraço ao Milton Kafer, que tem, en-
tre suas várias qualidades, um defeito: ser meu cunhado. 
Ele é casado com uma irmã da minha mulher. 

Trago aqui, Sr. Presidente, minha solidariedade 
ao Presidente Itamar Franco. Eu não estava aqui. V. 
Exª viu que eu subi correndo, vindo do meu gabine-
te, mas, quando cheguei aqui, já havia outro Senador 
ocupando a tribuna. 

O que a imprensa do Paraguai fala com relação 
ao Senador Itamar não o atinge. É uma grosseria vul-
gar, ridícula. Dá pena.

Olha, dizer que o Senador Itamar, como Presiden-
te, defendeu o imperialismo é uma piada que não tem 
nenhum significado; dizer que o Senador Itamar teve 
alguma ligação com o regime militar é algo que beira o 
absurdo; dizer que o Itamar não foi um Presidente dos 
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mais dignos, dos mais corretos, eu não tenho dúvida 
de que é um absurdo.

O Senador Itamar ontem podia ter pedido verifi-
cação de quórum. V. Exª sabe disso.

Houve já um entendimento, um grande entendi-
mento no Senado Federal, em que governo e oposi-
ção concordaram em votar sem verificação de quó-
rum, sem votação nominal. Foi uma votação aberta, 
não despertando absolutamente personalismo nem 
coisa que o valha, em que cada um votou como bem 
entendeu. E ninguém pediu verificação, àquela altu-
ra, oito horas da noite, um dia muito cheio. A Câma-
ra dos Deputados, até meia-noite, teve uma votação 
enorme, que terminou não saindo, sobre a reforma 
do Código Florestal. Quando se votou, nem eu estava 
aqui, mas o Itamar estava, e podia ter pedido verifi-
cação. Ele não pediu, porque, no fundo, todos nós, 
mesmo os que votaram contrariamente, entendemos 
a importância e o significado dessa votação feita com 
relação ao Paraguai.

Não sei, acho difícil, mas ficaria bem para o Pre-
sidente do Paraguai, ficaria bem, porque aqui a nota 
atribui praticamente, oficialmente, ao governo a notícia. 
Ficaria bem ao governo do Paraguai se desautorizasse 
ou se enviasse uma nota mostrando o carinho e o seu 
respeito pelo cidadão Presidente Itamar Franco, que, 
durante todo o seu governo, não teve nenhuma questão 
com o Paraguai; pelo contrário, o maior entendimento 
e o maior respeito para com aquele país.

Está muito difícil falar neste Congresso, porque 
nós temos brilhantes oradores que chegaram ontem, 
e a mudança foi de dois terços. Então, confesso que 
me delicio, lá no meu gabinete, assistindo pela TV Se-
nado às sessões nesta Casa. Não sobra tempo para 
mim, um Senador de 80 anos, com 30 anos de Senado 
e mais 30 de vida parlamentar. Falar às 19h38min é 
negócio para um Senador que está começando, mais 
jovem. Mas a questão é que faz um tempão que eu 
queria falar, e foi passando, não houve jeito, e fiquei 
aqui, até esta hora.

Eu tinha obrigação. Sinceramente, eu tinha obri-
gação de vir a esta tribuna e de manifestar o meu pen-
samento sobre a triste ação do governo americano com 
relação ao Paquistão e à forma como assassinaram 
o Sr. Bin Laden.

Vim a esta tribuna e proclamei minha admira-
ção, meu carinho, meu respeito pela figura de Obama, 
muito antes de ele ser presidente. Vim aqui – lembro 
a V. Exª, porque fiz a relação dele com V. Exª, achan-
do, inclusive, que V. Exª um dia pode desempenhar o 
mesmo papel aqui, no Brasil –, quando ele iniciou as 
primárias com a então primeira-dama. E, naquela épo-
ca, naquele momento, parecia até ridículo, porque a 

força do presidente e da sua esposa era tão grande... 
O Sr. Obama, Senador por dois anos, em Chicago, sem 
nenhuma tradição, sem nenhuma história, não tinha 
nenhuma perspectiva. Ele se lançou presidente, para 
fazer nome nas primárias, para debater, discutir. Isso 
toda a imprensa noticiava. Era uma fórmula para um 
homem como ele, de grandes qualidades, mas zero 
de história política, lançar-se.

Mas sua capacidade foi tão intensa, seus dis-
cursos foram tão emocionantes, e toda a imprensa 
comentava que fazia muito tempo – muito, muito, mui-
to tempo – que não havia um orador que falasse ao 
povo, que entusiasmasse o povo como Obama... Ele 
desistiu, não quis as verbas oficiais de financiamento 
de campanha, para poder usar, como usou, por meio 
da Internet, verbas, não grandes verbas de gran-
des empresas, mas verbas de US$5.00, US$10.00, 
US$15.00, de jovens que, pela primeira vez, passa-
ram a interessar-se. 

Sua atuação foi espetacular. Já voltei a esta tribu-
na várias vezes dizendo que o respeito. A vitória que 
ele teve na saúde? Nota 10. Aquele povo americano 
não conseguia entender saúde como um direito uni-
versal. O povo americano, na saúde, é: cada um que 
se vire, e quem não tem seguro-saúde que se dane. 
Obama conseguiu, conseguiu mudar essa mentalida-
de e, finalmente, os Estados Unidos hoje têm saúde 
para os pobres. 

Quando houve a grande crise financeira, dura, 
dizem que a maior depois de 30, ele atuou, mas o que 
é importante na atuação dele com relação às crises 
anteriores é que ele atuou atingindo os banqueiros. 
Muitos banqueiros que agiram, que roubaram, estão 
na cadeia, inclusive o maior de todos. Na hora de fa-
zer a fiscalização, ele fez a fiscalização fazendo um 
levantamento, e muitos banqueiros estão devolvendo, 
pois mantinham fracassos fictícios, não verdadeiros 
nas suas contas e contas milionárias de dinheiro que 
eles ganhavam em proveito próprio. Foi a primeira 
vez em que se falou isto: uma crise não foi paga pelo 
povo, foi paga pelos banqueiros. E eu vim a esta tri-
buna felicitá-lo. 

Quando ele fez o esforço, e até agora está fa-
zendo, com relação à penitenciária em Cuba, eu o 
respeitei, porque realmente é um escândalo, só que 
agora ainda é pior. Aquele escândalo daquela peni-
tenciária continua. É verdade que Obama não con-
segue que o Congresso aprove, não consegue nem 
que penitenciárias americanas recebam os presos 
que estão lá, e muito menos países, mas o triste é o 
que a imprensa está publicando agora: a pessoa que 
fez as grandes denúncias para localizar o Sr. Bin La-
den o fez sob tortura, no governo do Sr. Obama, lá, 
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naquela penitenciária. Ele que, ao contrário de Bush 
que disse que torturava para buscar terrorista, disse 
que não admitia quando candidato. Agora estão re-
conhecendo que, durante o ano, mais de 150 simu-
lações de morte com a cabeça debaixo d’água, por 
afogamento, foram o que determinou a confissão do 
esquema que existia.

Em primeiro lugar, tinha razão o Presidente Lula, 
tem razão aqueles que reconhecem que está na hora 
de fazer uma reforma para valer na ONU, porque a 
ONU hoje é uma ficção, é uma figura de mentirinha, 
não tem poder, não tem força, não tem autoridade. 
Ela existe porque todo mundo concorda que é melhor 
ter do que não ter nada. Mas não resolve nada, não 
resolve nada.

Aquela figura da fotografia do Obama, da Mi-
nistra de Estado, Srª Clinton, e mais todo o comando 
americano na televisão – quer dizer, televisão própria 
–, vendo ao vivo o ataque, o assassinato do Sr. Bin 
Laden é uma coisa fantástica. É algo inconcebível, em 
primeiro lugar, quanto à tecnologia, quanto à moder-
nidade. Aonde nós vamos chegar com a capacidade 
de o homem, realmente, para o bem ou para o mal, 
fazer o que deve ser feito? Estavam eles ali, olhando 
num aparelho ao vivo e em cores tudo o que estava 
acontecendo lá no Paquistão.

A imprensa mundial faz uma pergunta: “Mas o que 
queriam que os americanos fizessem? Prendessem 
Bin Laden? Levariam-no para onde? Para qual cadeia, 
para qual a penitenciária? Como é que o executariam? 
Teriam um trabalho muito grande”.

Aliás, é assim que pensam, Sr. Presidente, todos 
os países que não praticam a democracia, os países 
que não respeitam os direitos individuais. Para eles é 
muito mais fácil usar a força, é mais normal.

Roosevelt – e é verdade que havia Churchill junto, 
Stalin, também –, na hora em que pegaram os nazistas, 
o natural, o normal seria mandar que os executassem 
imediatamente. Mas eles foram presos, e o mundo in-
teiro assistiu ao julgamento de Nuremberg. Houve uma 
defesa. Havia grandes figuras, inclusive o Presidente 
da Suprema Corte dos Estados Unidos estava presi-
dindo o julgamento. Foram julgados e tiveram amplo 
direito de defesa. 

Quando Israel, anos depois, descobriu o maior 
dos nazistas, o maior assassino de todos, lá no inte-
rior da Argentina, prendeu e ele foi julgado numa corte 
internacional. Foi condenado e morreu.

Por que com o Sr. Bin Laden não aconteceu isso? 
Ele é um monstro? É. O que se diz que o Sr. Bin Laden 
fez é horrível? O ataque às torres gêmeas foi um dos 
atos mais terríveis, quando três, quatro mil inocentes 
morreram.

Eu não estou aqui dizendo uma palavra que possa 
levar alguém que me assiste a crer que estou pensan-
do nos direitos do Sr. Bin Laden, no Bin Laden. Estou 
pensando no que é um Estado democrático, o que são 
os direitos humanos, o que é uma democracia.

O governo americano invadiu, não pediu licença 
ao Paquistão. Os Estados Unidos não pediram licen-
ça ao Paquistão porque alguém poderia contar para 
alguém, não sei mais o quê. E invadiram! 

Contam os analistas que além dos dois helicóp-
teros havia, inclusive, três ou quatro preparados para 
guerrear com as tropas do próprio Paquistão se ele 
se metessem.

Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Foi uma 
atitude para debochar da ONU, para debochar da so-
ciedade internacional?

O Sr. Obama disse que dormiu muito tranquilo, 
feliz, porque ninguém mais vai enxergar o Sr. Bin La-
den vivo na Terra.

Eu lamento; lamento profundamente. Acho que os 
Estados Unidos estão nessa posição, realmente porque 
o Brasil e o mundo não querem chegar a uma conclusão. 
Houve um período, na época do Império Romano, que 
o que existia na Terra era o Império Romano. O resto 
era colônia ou não existia, porque o Governo romano 
não tinha nem interesse de chegar lá.

Nós vivemos, ao longo do tempo, histórias de 
guerras mundiais, de lutas, quando o mundo esteve 
dividido: Alemanha, Itália e Japão, de um lado; Es-
tados Unidos, Inglaterra e Rússia, do outro. Durante 
toda a Guerra Fria, Estados Unidos, de um lado; Rús-
sia, do outro. Estados Unidos representando o capi-
talismo; Rússia, o comunismo. E essa bipolaridade 
trouxe uma guerra fria que durou anos e mais anos e 
mais anos. Guerra fria que, na verdade, na Coréia foi 
guerra quente, no Vietnã foi guerra quente e em vá-
rios lugares aconteceram guerras quentes. E aquela 
bipolaridade? Ou tu eras americano, ou tu eras russo. 
Ou tu eras comunista, ou tu eras capitalista. E valeu 
tudo naquela época. 

Mataram o Bin Laden, mas não vamos esquecer 
que aqui no Chile eles mataram um presidente tam-
bém, bombardearam o palácio presidencial no Chile, 
mataram o Presidente da República e instituíram uma 
ditadura de longo tempo. 

Como mostra a história, inclusive o livro do en-
tão Embaixador Lincoln Gordon, dos Estados Unidos 
aqui no Brasil, em 1964, relata que a Quarta Frota 
estava aqui ancorada, na certeza de que Jango iria 
lutar. E, se houvesse uma luta, eles estavam prontos 
para interferir.

Mas, agora, agora não há mais bipolaridade. A 
Rússia tem arma atômica, mas Israel também tem; o 
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Paquistão também tem; a Índia também tem; a China 
também tem. Fora isso, não há mais nenhum tipo de 
ligação entre a Rússia e qualquer prestígio no domínio 
mundial, tanto que, quando se fala quem vai discutir, 
contestar com os Estados Unidos no futuro, fala-se em 
China e não Rússia.

Então, hoje o mundo, a rigor, tem um dono: os 
Estados Unidos. Na época do Império Romano, o mun-
do tinha um dono, os romanos. Dominavam. As tropas 
romanas eram donas do mundo até então conhecido. 
Naquela época, a gente vê até na Bíblia, os romanos 
estavam lá em Israel, na Palestina, mas os gregos fala-
vam o grego, os palestinos falavam árabe, os egípcios... 
Cada um tinha a sua língua, tinha a sua organização, a 
sua estrutura, a sua cultura, a sua comida e tudo mais. 
Não havia rádio, não havia televisão. 

Hoje é um mundo global, porque o que aconte-
ce nos Estados Unidos praticamente no mesmo mo-
mento se espalha pelo mundo inteiro. E a recíproca 
é verdadeira.

Hoje, a França copia leis que o Brasil fez há vin-
te anos. Eu me lembro, quando nós fizemos uma lei, 
obrigando, vamos dizer assim, que para cada vinte 
filmes americanos, o cinema tinha que exibir um filme 
brasileiro, para tantas músicas europeias, a rádio tinha 
que tocar uma música brasileira... E agora temos essa 
discussão enorme, exigindo até que se corte um pouco 
o exagero das palavras americanas em vários setores, 
como o da economia, por exemplo.

Na verdade, o domínio americano no mundo é 
absoluto. É na língua, é na música, é na roupa, é no 
vestuário. A Coca-Cola está no mundo inteiro. Tudo que 
o americano produz está no mundo inteiro.

Por isso, votei ontem a questão do Paraguai; por 
isso, vejo com amor e carinho o Mercosul; por isso, vejo 
que realmente nós, da América do Sul, temos que nos 
integrar para ser uma grande comunidade; por isso, vejo 
com respeito a África, explorada ao longo de séculos 
e mais séculos pela humanidade inteira. Como disse 
alguém, nem Cristo quando veio à Terra se lembrou 
dos negros. Por isso, acho que é muito importante essa 
integração de todos nós. E por isso, procuro entender 
o Sr. Obama. 

Na verdade, aquela estrutura interna dos Esta-
dos Unidos, que se consideram os reis do universo... 
Quando converso com alguns americanos com os quais 
tenho intimidade, até com brasileiros, até com parentes 
meus que foram morar lá e, hoje, são cidadãos ameri-
canos, eles acham que o mundo deve uma imensidão 
para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se matam 
e descobrem remédios contra tudo que é doença que 
está aí. Os Estados Unidos é que descobrem, se não 
fossem eles, as pessoas estariam até hoje morren-

do de tifo e tudo o mais. Os Estados Unidos buscam 
tecnologia, aperfeiçoam e distribuem para o mundo 
inteiro. Por isso, o que eles acham é que o mundo in-
teiro deve o que tem a eles. Não há um sentimento de 
humanidade, de integração com relação aos que mais 
precisam, aos que mais necessitam.

Por isso, Sr. Presidente, lamento o que aconte-
ceu. Foi um episódio realmente duro, e o interessante 
é que o Sr. Obama, depois disso, aumentou seu pres-
tígio, que vinha caindo desde a eleição, vinha cain-
do, vinha caindo e, agora, está lá em cima, setenta 
e tantos por cento. Ele fez o que o povo americano 
queria, mas não foi o ideal. Basta ver, Sr. Presidente, 
que a reação do mundo inteiro foi negativa, inclusive 
de países, não digo Alemanha, nem China, nem Rús-
sia, nem Brasil, que já na hora da votação se abstive-
ram de votar, mas mesmo a França, mesmo a própria 
Inglaterra, que é uma aliada para todo o sempre dos 
Estados Unidos, reconhecem que foi um exagero.

Vamos ver como termina, Sr. Presidente. Vamos 
ver como termina.

Ali do outro lado, ali na Líbia, também a pretexto 
de derrubar o ditador, ditador esse, que, diga-se de 
passagem, está lá há trinta e tantos anos, sempre com 
o apoio dos Estados Unidos... Aliás, o Sr. Bin Laden 
apareceu no mundo e destacou-se sob a proteção dos 
Estados Unidos.

Quando os Estados Unidos entraram na inter-
venção da Rússia, que invadiu o Afeganistão, ali o 
americano deu força a todos os “terroristas” que eram 
contra a invasão da Rússia. O Sr. Bin Laden apren-
deu. Tudo que ele aprendeu foi lá nos Estados Unidos, 
para usar a favor do Estados Unidos no Afeganistão 
e contra a Rússia.

A Líbia, nesse tempo todo, ficou com o apoio 
dos americanos; a Síria, nesse tempo todo, ficou 
com o apoio dos americanos; o Egito, nesse tempo 
todo, ficou com o apoio dos americanos. Agora, eles 
mudaram.

Como disse a Ministra brasileira Maria do Rosário 
na reunião dos Direitos Humanos na Europa, nós, do 
Brasil, somos a favor dos direitos humanos sempre. Os 
americanos e os europeus são a favor conforme for o 
caso. Por exemplo, no Brasil, no Chile, na Argentina, 
no Uruguai, no Paraguai, durante muito tempo, alguns 
defenderam todas as ditaduras e ajudaram a instalar 
a ditadura, violentando os direitos humanos. Lá houve 
a mesma coisa: África, Egito, Líbia.

Agora, mandaram um avião, foram lá e, assim 
como bombardearam o palácio no Chile e mataram o 
presidente chileno, bombardearam o palácio na Líbia 
e mataram o filho e a mulher do atual presidente.
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Quando é que se pode e quando é que não se 
pode fazer isso? Quando é que pode o governo dos 
Estados Unidos dizer: “Não, a Líbia está bem. O Sr. 
Kadafi fica aí.”? E ficou trinta anos, negociando, tran-
quilo, o petróleo. Tudo bem. “Mas agora não nos serve 
mais. Vamos derrubá-lo.”

O governo da Síria, durante trinta anos, o pai, 
depois o filho. Está tudo bem. Agora vão mudar. O 
que é isso? Que regras são essas? Aonde a gente 
vai chegar? E não dá mais para dizer agora: não, o 
negócio aqui não tem opção, até a Igreja Católica, ou 
é o americano ou é a Rússia; ou é o capitalismo ou é 
o comunismo. E o comunismo não queremos, porque 
mata, come criancinhas. Esse nós não aceitamos. En-
tão, vale tudo para nos livrarmos do comunismo que 
a Rússia representava.

Mas agora a luta é contra quem? A luta é contra 
quem? Acho que nunca o mundo teve uma ocasião tão 
grande de fazer uma identidade mundial, como agora 
nesta hora que estamos vivendo. Os Estados Unidos 
têm toda a força, têm toda a força, mas não podem 
tudo. Não podem tudo. Veja aí que, na economia, todo 
o poderio americano está em véspera de ser passado 
pela China. Quem diria? Há vinte anos morriam não 
sei quantos milhões de chineses por ano de fome. A 
Índia está ali, no mesmo caminho. Quer dizer, estamos 
vendo realmente um novo mundo, onde não é mais a 
Espanha, nem Portugal, nem a Itália, nem a Alemanha, 
nem a França, mas é a China, é a Índia, é o Brasil. São 
as nações que até então eram consideradas emergen-
tes eternamente, mas que agora se apresentam com 
número e condições. Então, esta é a hora realmente 
de fazer o grande debate.

Por isso, Presidente, apoio a Presidente Dilma e 
apoiei o Presidente Lula. Quando ele andou pelo mun-
do e muita gente até ria, acho que ele fez muito bem. E 
fez e o mundo entendeu. E o que ele fez outros estão 
continuando a fazer. E isso é positivo. O que quere-
mos? Lutar contra os Estados Unidos? Claro que não. 
Somos irmãos dos Estados Unidos. Queremos que os 
Estados Unidos vão adiante, cresçam, progridam, de-
senvolvam mil por cento. Mas queremos ter o direito de 
respirar, queremos ter o direito de ser gente. 

Como é que a gente vê, depois de se aplaudir 
como se aplaudiu, espetacularmente, depois de deze-
nas de anos, a queda do muro de Berlim, que separava 
o comunismo do capitalismo, a violência, o sacrifício 
da liberdade e do amor? Caiu o muro de Berlim, agora 
estão construindo um muro pior entre os Estados Uni-
dos e o México, um muro enorme, muito mais perigoso. 
O muro de Berlim estava ali. Olhando as construções, 

na tecnologia de quase um século depois, dá dó ver 
esse muro do México. 

Vamos mudar o Conselho de Segurança, para não 
ficar ali apenas a Inglaterra e a França, praticamen-
te sem vontade pessoal, sem um voto pessoal. Mas 
vamos botar nações. A América do Sul tem que estar 
representada, a África tem que estar representada. Eu 
acho que se deve aproveitar isso que aconteceu para 
um grande debate mundial. 

É estranho o que está acontecendo lá nos paí-
ses árabes. O que é que aconteceu na Síria? O que 
é que aconteceu na Líbia? O que é que aconteceu no 
Egito? O que é que aconteceu nesses países onde 
não teve luta, não teve revolução, não teve partido, 
não teve guerra, não teve nada? O povo na Internet, 
o povo na rua, sem líder, sem chefe, sem religião e 
sem nada derrubou os governos. É que a ideia desse 
movimento cresce a cada dia e a cada hora. Isso é um 
exemplo para o mundo. 

Realmente, os meios de comunicação vão co-
meçar a ser usados. O mundo inteiro vai usá-los e 
creio que esse será o grande diferencial. Acho que 
aparecerá muita gente como Obama, no início da sua 
campanha; como Martin Luther King, quando parecia 
que era uma campanha impossível no início da sua 
caminhada; como Mandela, na África do Sul, quando 
parecia uma caminhada impossível; como lá na Índia 
aquele excepcional herói que, sem armas, pacifica-
mente construiu a independência da Índia. 

Eu acho que este momento é importante e é 
agora. Que a nossa querida Presidente entenda a po-
sição do Brasil e que, nós brasileiros, entendamos a 
nossa responsabilidade e que possamos dar um passo 
adiante no sentido da construção desse novo mundo, 
que tenho convicção de que chegaremos lá.

O mundo dividido, preparado para uma guerra a 
cada momento, terminou. Hoje só tem os Estados Uni-
dos. Mas os Estados Unidos, patrão do mundo, como 
era o Império Romano, não têm condições. O que eles 
podem ser é o grande favorecido, o grande chefe, mas 
num mundo onde haja democracia e onde haja respei-
to, onde todos nós nos demos as mãos. 

Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente, pe-
dindo perdão ao meu amigo Paim por abusar da sua 
paciência. Mas eu tinha que dizer essas coisas que, 
para mim, são muito importantes porque, embora mui-
tos não se deem conta, no meio de todo esse fragor 
estamos vendo, ali adiante, um raio anunciando uma 
madrugada de uma nova aurora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Wilson Santiago, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Pedro Simon, pelo 
pronunciamento.

Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT, 
também lá do Rio Grande do Sul.

V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Wilson Santiago, Senador Rollemberg, Senador Simon, 
eu quero fazer alguns registros, Sr. Presidente, e come-
ço dizendo que fiquei feliz com as decisões tomadas 
aqui neste Plenário no dia de hoje, até porque, entre 
os projetos aprovados, de três deles fui Relator. 

Fui Relator de um projeto do Deputado Vander-
lei Macris que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que 
reserva pelo menos 3% das unidades residenciais – e 
aí está o Minha Casa, Minha Vida – obrigatoriamente 
para os idosos. Fui relator na Comissão de Direitos Hu-
manos. O relator, na Comissão de Assuntos Sociais, 
foi o Senador Efraim. Fui relator de um outro projeto, 
do atual prefeito lá de Novo Hamburgo, o ex-Deputado 
Tarcísio Zimmermann, que vai garantir prioridade dos 
idosos para aquisição de unidades residenciais térre-
as em todos os programas que sejam de alçada dos 
governos. 

Reconheço aqui também que o primeiro relator foi 
o Senador Flávio Arns, que não retornou ao Congres-
so porque é Vice-Governador do Paraná, e eu assumi 
a relatoria. Fui relator também, e a casa aprovou no 
dia de hoje, de um projeto que, na Casa de origem, na 
Câmara, foi do Deputado Bernardo Ariston, que dis-
põe sobre a criação de áreas específicas e instalação 
de assentos às pessoas portadoras de deficiência e 
pessoas idosas. Felizmente, hoje o Congresso tam-
bém aprovou. Os três projetos vão para a Presidência 
da República, e creio eu que eles serão sancionados, 
não serão vetados, Senador Simon. 

Mas eu sou do tempo ainda de que acordo a gen-
te cumpre e, por isso, meus amigos autistas que estão 
assistindo à TV Senado neste momento, lamentei muito 
que o projeto de lei dos autistas – que foi construído 
pela sociedade brasileira, foi-me encaminhado, como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, que encaminhamos à relatoria, 
tanto eu como o Senador Cristovam, para o Senador 
Flávio Arns, que fez o parecer; voltei para a Presidên-

cia, encaminhei para a Senadora Ana Rita, o projeto 
é votado por unanimidade, o Brasil todo foi, naquela 
data histórica, iluminado com cores azuis, inclusive o 
Congresso Nacional, inclusive os prédios principais 
aqui de Brasília e das principais capitais, inclusive Porto 
Alegre –, um projeto acordado no Colégio de Líderes, 
pronto para a pauta no dia de hoje, nós, que estamos 
preparando uma sessão de homenagem aos autistas, 
junto com inúmeros Senadores, fomos surpresos, na 
última hora, projeto acordado, por um requerimento 
para que ele fosse encaminhado à Comissão de As-
suntos Sociais.

Claro que é regimental, mas digo, aos meus ami-
gos e amigas autistas, familiares, militantes e tantos 
jovens e adultos, crianças, que já solicitei ao Senador 
Jayme Campos a relatoria do projeto e tenho certeza de 
que a Comissão de Assuntos Sociais votará de forma 
urgente – e poderei usar o termo em caráter de urgência 
urgentíssima –, e o projeto será votado aqui antes da 
sessão de homenagem. Nós aqui não podemos fazer 
sessão de homenagem aos autistas, Senador Pedro 
Simon – obrigado pelo apoio –, sem que este Senado 
aprove uma matéria que é consenso.

Duvido que alguém nesta Casa seja contra os au-
tistas, por isso a minha tranqüilidade, Senador Wilson 
Santiago, de que esta Casa vai aprovar rapidamente, 
e nós vamos ter a nossa sessão de homenagem.

Mas, Sr. Presidente, eu queria ainda aproveitar 
esse momento para fazer um outro registro.

Eu encaminhei à Presidência do Senado um 
pedido para que o Projeto nº 488, de 2003, que não 
é de minha autoria – para mim, quando a proposta é 
boa, não quero saber se veio do Executivo, se veio do 
PSDB, se veio do PDT, se veio do PT, ou se veio do 
PSOL, eu estou do lado da causa, e não de quem sim-
plesmente assina o projeto –, seja incluído na pauta 
da semana que vem, já que foi aprovado em todas as 
comissões. O projeto é do ex-Senador Leonel Pavan, 
que dispõe sobre o chamado vale-hospedagem para 
os trabalhadores. Ele vai permitir que os trabalhado-
res de todo o País possam ter direito a férias e viajar 
para os Estados. Muitos trabalhadores – embora possa 
parecer um absurdo o que vou dizer – não conhecem 
uma praia, como muitos trabalhadores não conhecem 
as chamadas regiões do sul da serra, dos campos e 
das fazendas.

Com esse vale-hospedagem, os trabalhadores 
poderão se deslocar de um Estado para outro, ou 
mesmo dentro do seu Estado, dentro do território na-
cional, e o empregador poderá deduzir do imposto a 
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pagar, desde que nunca ultrapasse a faixa, no limite 
máximo de 6%.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Paulo Paim, V. Exª me concede um aparte.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Rollemberg com a palavra. 

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) – 
Eu quero cumprimentar V. Exª, Senador Paim, e me 
associar ao seu pronunciamento, ao seu discurso em 
defesa de projetos de interesse social. V. Exª, tenho 
oportunidade de acompanhá-lo há muitos anos, ainda 
como Deputado Federal, e a sua trajetória no Senado, 
sempre em defesa dos trabalhadores, dos aposenta-
dos, dos mais humildes. Quero apenas acrescentar 
a essa lista de projetos importantes, que foram vota-
dos e outros que estão por votar, o projeto, por cuja 
aprovação trabalhei muito na Câmara dos Deputados, 
que prevê aposentadoria especial para pessoas com 
deficiência.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Muito 
bem.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) – 
Esse projeto está pronto para ser votado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Ele já es-
tava na Ordem do Dia; saiu.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF) – 
Ele chegou a entrar na Ordem do Dia. Nossa expec-
tativa, quando o aprovamos na Câmara, era de que 
ele seria votado ainda no ano passado, na legislatura 
passada, pelo Senado. Infelizmente, ainda não foi. Isso 
é da maior importância, no momento em que a nossa 
Presidente, de forma absolutamente correta, demons-
trando o compromisso que tem com o Brasil, que tem 
com o futuro, que tem com as pessoas mais pobres, 
colocou como uma prioridade do seu governo o com-
bate à pobreza. A aposentadoria especial, Senador 
Wilson Santiago, V. Exª que contribuiu para aprová-la 
na Câmara dos Deputados, é da maior importância. 
Portanto, quero conclamar V. Exª, como Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, e todos os Senadores e Senadoras desta 
Casa, para que possamos nos unir e solicitar ao Pre-
sidente Sarney que inclua na Ordem do Dia, para que 
possamos aprovar definitivamente o projeto que cria 
aposentadoria especial para as pessoas com defici-
ência. Nós avançamos muito. O Congresso Nacional 
brasileiro aprovou, na legislatura passada, a Convenção 
das Nações Unidas para as pessoas com deficiência, 
que é um avanço extraordinário do ponto de vista de 
criar novos paradigmas da relação do Estado e da 
sociedade com as pessoas com deficiência. Tivemos 

a coragem de aprovar a Convenção com status cons-
titucional. E agora, para avançar ainda mais no direito 
das pessoas com deficiência, nós precisamos incluir 
na pauta a aposentadoria especial para as pessoas 
com deficiência no Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Rollemberg. Eu e V. Exª tomamos a li-
berdade de nos dirigir ao Presidente em exercício, Se-
nador Wilson Santiago, no sentido de que ele dialogue 
com a Mesa, no sentido de que esse projeto, que é 
fundamental... Eu me lembro que esse projeto surge 
também – sinto-me parte dele – a partir do momento 
em que aprovamos a PEC Paralela. Nós aprovamos 
aqui e os senhores aprovaram lá. Ali ficou garantida 
a aposentadoria especial para as pessoas com defi-
ciência. Só que não houve a devida regulamentação, 
porque aquilo foi numa PEC e o projeto que V. Exªs já 
aprovaram lá não está sendo aprovado aqui.

Nós, Senadores, cobrávamos muito de V. Exªs 
quando eram Deputados. Agora, V. Exªs, como Sena-
dores, corretamente, estão cobrando: “já que cobravam 
quando estávamos lá, aprovem pelo menos aquilo que 
nós aprovamos”.

Então, meus cumprimentos a V. Exª. Sou solidá-
rio, estou junto e oxalá a gente consiga aprovar rapi-
damente o projeto que garante aposentadoria especial 
às pessoas com deficiência.

Meus cumprimentos a V. Exª.
Quero só enfatizar essa parte dos nossos pronun-

ciamentos. Não nos importa quem é o autor do projeto; 
só nos importa a causa, se o projeto é bom. 

V. Exª sabe, Senador Rollemberg, que este fim 
de semana um jornalista de São Paulo me ligou e dis-
se: “Senador Paim, tu lutou tanto pela questão do fator 
previdenciário... Parece que está para sair, está haven-
do reuniões e você não foi convidado”. Eu disse: “Não 
estou nem preocupado em ser convidado; eu quero 
é a solução”. Se nós conseguirmos – o que é um so-
nho, eu diria, de todo assalariado brasileiro – derrubar 
o fator previdenciário, tenho certeza, Senador Wilson 
Santiago e Senador Rollemberg, de que todos os Se-
nadores e Deputados baterão palmas. O que importa 
é nós construirmos uma alternativa.

Se o Executivo, com as centrais, com a Cobap, 
com as confederações, nos convidar, estaremos lá. 
Se não puderem nos convidar, não há problema ne-
nhum. Mandem para cá, que a gente aprova. Isso é 
o que importa. Não importa de quem é a autoria; im-
porta a causa.

Mas, Sr. Presidente, eu queria só, se V. Exª per-
mitir, fazer a apresentação, neste pronunciamento, de 
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um pedido que me fez a Associação Gaúcha de Avicul-
tura e também o Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Rio Grande do Sul. 

Eles sentaram comigo e me colocaram as suas 
angústias, as dificuldades que atravessa o setor avíco-
la no momento, entre elas o abastecimento de milho e 
os altos custos para a aquisição de grãos. 

Essas duas entidades me solicitaram que, dentro 
do possível, eu fizesse uma interlocução junto ao Go-
verno Federal, Ministério da Agricultura, Conab, órgãos 
que regulamentam as leis e diretrizes relacionadas ao 
mercado de grãos no País. 

Senhoras e senhores, temos de citar algumas 
reivindicações desse importante setor da economia 
brasileira. Aqui faço algumas considerações que en-
tendo serem oportunas devido à situação do setor. A 
exportação de grãos, em 2010, superou o montante de 
dez milhões de toneladas, o que acabou influenciando 
fortemente os preços do mercado interno brasileiro, 
principalmente em regiões que não são autossufi-
cientes na produção de grãos, acelerando o aumento 
do milho, que chegou a 100% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Sr. Presidente, todos nós sabemos que a exporta-
ção de milho e de soja é de relevante importância para 
os produtores desse segmento, e não somos contra. 
Mas nos preocupara e queremos resguardar os seto-
res consumidores brasileiros, fiéis clientes de médio e 
longo prazo dos produtores de grãos do nosso País.

Atividades como avicultura e suinocultura já bus-
cam alternativas para reverter o alto custo para aqui-
sição de milho no nosso País. Porém, a alta produção 
de aves e suínos não assimila em tempo a mudança 
de suprimento para sua produção. A avicultura brasi-
leira produz aproximadamente seis bilhões de aves/
ano e também 70 milhões de caixas de ovos com 30 
dúzias cada.

Somente lá no meu Rio Grande, o setor gera 
cerca de 45 mil empregos diretos e 860 mil empregos 
indiretos. Trabalham ainda no sistema de integração 
de produção do frango e de cortes aproximadamente 
10.500 famílias de produtores integrados. A responsa-
bilidade socioeconômica desse setor, Sr. Presidente, 
é uma fatia considerável da economia brasileira, que 
merece atenção especial neste momento crítico por 
que atravessa nossa avicultura.

Atualmente, no Rio Grande, a saca de 60 quilos 
de milho está em torno de R$32, impactando fortemen-
te no custo da produção da avicultura em que o milho 
equivale a 70% da ração do frango.

A Associação Gaúcha de Avicultura e o Sindica-
to das Indústrias de Produção Avícola do Rio Grande 
reivindicam algumas ações emergenciais para regular 
o mercado do milho. Sr. Presidente, sei que isso não é 
consenso, porque há uma polêmica entre os plantado-
res de milho e os consumidores, no caso específico, a 
indústria da avicultura.

O momento, de fato, é preocupante. Certamente, 
nem o Governo, nem a iniciativa privada querem assu-
mir o ônus de que a nossa agroindústria nos setores 
de aves e suínos despenque porque não tem como 
comprar o milho para manter sua sobrevivência. 

Nessa linha de alerta – de alerta! –, preocupado 
com os dois setores, também nos preocupam os efei-
tos da guerra fiscal e a necessidade de avançarmos, 
de fato, numa reforma tributária. 

Além das dificuldades que o Rio Grande atraves-
sa em relação ao custo do milho, o setor avícola do 
Rio Grande, formado por pequenas, médias e gran-
des empresas produtoras de frango, demonstra aqui 
as suas angústias. 

Sr. Presidente, em 2010, depois de muita luta e 
de negociação com o Governo estadual, o setor con-
seguiu amenizar parcialmente o peso da carga tribu-
tária, conseguindo um crédito presumido que reduziu 
o ICMS no mercado interno gaúcho. Mesmo assim, o 
setor continua com uma das maiores cargas tributá-
rias do País. 

Nesse sentido, faço um apelo também, aqui, ao 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do meu 
querido amigo, que está fazendo lá uma bela admi-
nistração, o Governador Tarso Genro, para que pos-
samos avançar nessa negociação, a fim de que a avi-
cultura do Rio Grande do Sul possa passar por esse 
momento tão difícil; para que, no meu entendimento, 
possamos todos contribuir para uma política positiva 
para o setor avícola gaúcho e também para os nos-
sos agricultores.

É importante registrar que, mesmo o Rio Grande 
do Sul sendo um Estado exportador avícola, cerca de 
87% da exportação da produção dos 23 frigoríficos está 
sob a responsabilidade de dois grupos empresariais. 

Sr. Presidente, termino, dizendo que ninguém 
quer o retrocesso econômico. Queremos ser compe-
titivos. Por isso, essa reflexão, ou seja, para que isso 
não gere desemprego, de jeito nenhum, na área rural 
e também na cidade.

Sabemos todos que carne de frango e os ovos 
são de extrema importância para a nutrição humana 
e para a economia das famílias das mais variadas ca-
madas sociais. 
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Acho que é cadeia, e V. Exª conhece bem, Se-
nador Wilson Santiago, em que entra a plantação e 
também os produtores de frango e suínos. Por isso, 
nosso apelo aqui é para que se construa um grande 
entendimento que atenda a todo setor.

Por fim, só vou registrar, Senador Rollemberg, 
um pronunciamento que faço sobre a obesidade tanto 
infantil quando dos adultos. 

(Interrupção do som.) 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS) – Os da-
dos que tenho recebido, e aí termino, na Comissão 
de Direitos Humanos são alarmantes. Hoje cerca de 
50% da população brasileira já é obesa. Por isso, esse 
pronunciamento, com dados que recebi do próprio Mi-
nistério da Saúde e de outras entidades, quero enca-
minhar à Mesa, inclusive da Organização Mundial da 
Saúde. São dados impressionantes. 

Como teremos oportunidade, em uma audiên-
cia pública, de debater o tema, quando vou detalhar 
os números que recebi, queria só que V. Exª conside-
rasse na íntegra esse meu pronunciamento, em que 
demonstro a minha preocupação com a questão da 
obesidade no Brasil, tanto infantil quanto adulta. Re-
pito: 50% da população brasileira já está em situação 
de obesidade. 

Obrigado, Sr. Presidente, Senador Wilson San-
tiago, pela tolerância. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, volto aqui a um assunto que considero 
muito importante e que tem afligido a nossa socie-
dade, a obesidade. E, após tomar conhecimento dos 
números da Organização Mundial de Saúde, pretendo 
focar essa fala na obesidade infantil.

O mundo inteiro diz que estamos diante de uma 
enfermidade crônica que pode ter as mais diversas e 
sérias complicações.

A acumulação excessiva de gordura compromete 
a saúde e pode trazer problemas como o diabete melli-
tus, a hipertensão arterial, colesterol elevado, danos 
cardiovasculares e o aumento da incidência de alguns 
tipos de carcinoma e dos índices de mortalidade. 

Quando ingerimos mais energia do que necessi-
tamos, podemos ter como resultado a obesidade. 

Consumir grandes quantidades de alimento é 
algo que pode começar desde muito cedo em nossas 

vidas, pois hábitos culturais e alimentares podem in-
fluenciar nisso.

Chegamos assim ao entendimento de que a obesi-
dade possui fatores de caráter genéticos, psicossociais, 
culturais nutricionais, metabólicos e endócrinos. 

O Consenso Latino Americano em Obesidade 
entende que existe uma clara tendência entre os mem-
bros de uma mesma família de possuírem um índice 
de massa corporal (IMC) semelhante. 

São várias as publicações científicas que de-
monstraram uma correlação entre o IMC de pais e 
filhos. Isso pode sugerir que, tanto os genes como 
um ambiente familiar compartilhado, contribuem para 
desenvolver a obesidade. 

Os médicos e especialistas de diversas áreas par-
ticipantes do Consenso, dizem que é possível reduzir 
a influência da genética mudando a cultura alimentar 
familiar e também da população como um todo, através 
de programas de prevenção e educação.

Sr. Presidente, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) relata que, uma em cada dez crianças do mundo, 
cerca de 10%, está acima do peso, sendo que cerca 
de 30 a 45 milhões delas são obesas – ou 2 a 3% de 
toda população infantil entre cinco e 17 anos. 

No Brasil, estima-se que pelo menos 10% das 
crianças estejam com sobrepeso, e que mais de 7% 
delas sofram com a obesidade.

A obesidade infantil também é vista como uma 
enfermidade cuja causa, geralmente, é a ingestão 
excessiva de alimentos e um gasto energético insu-
ficiente.

A ingestão de um grande consumo de gorduras e 
açúcar, ao invés de frutas, hortaliças e grãos integrais, 
associada à falta de exercícios físicos é a principal 
causa do aumento da obesidade infantil.

Outra coisa muito importante é o exemplo dos 
pais. 

Vocês sabiam que, se um pai é obeso, o risco de 
a criança ser obesa é de 50%?

E que, se o pai e a mãe são obesos, esse risco 
sobe para 90%?

A OMS também diz que crianças com excesso 
de peso menores que 7 anos tem grande chance de 
continuarem assim na fase adulta.

Além dos transtornos de saúde, temos que con-
siderar os psicológicos também. Por exemplo, brinca-
deiras e apelidos recebidos por uma criança obesa 
podem deixá-la traumatizada, desenvolvendo trans-
tornos psicológicos.
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De acordo com a OMS, a prevenção da obesi-
dade infantil tem ligação direta com o fato de criar na 
criança um hábito de alimentar-se bem. 

Todos que estão à volta da criança devem somar 
esforços para que sua educação seja a melhor possí-
vel, pois isso será sua garantia de uma vida saudável 
em todos os sentidos.

É muito importante que os pais atentem para o 
fato de que chamar a atenção da criança em público, 
ou na hora das refeições pode afetar a criança transfor-
mando-a num adulto triste e com baixa autoestima.

Eu faço questão de destacar aqui, Sr. Presidente, 
um projeto de minha autoria que disciplina a comercia-
lização de alimentos nas escolas de educação básica e 
a elaboração de cardápios do programa de alimentação 
escolar além de promover ações para a alimentação e 
nutrição adequadas de crianças e adolescentes. 

Falo do PLS 405/05. O controle da merenda e 
da venda de alimentos nas cantinas escolares é uma 
abordagem já realizada em vários estados brasileiros 
e, louvadas as iniciativas das esferas estadual e mu-
nicipal, acredito que é necessário abordar essa ques-
tão em âmbito nacional: estabelecer normas gerais e 
diretrizes e desencadear um conjunto de ações que 
somem medidas coercitivas, indispensáveis no início, 
e educação alimentar ou educação em saúde, neces-
sárias no longo prazo.

Esse projeto de lei, que se encontra na Comissão 
de Assuntos Sociais, propõe uma abordagem legislati-
va múltipla que converge para uma única direção: levar 
as escolas a oferecerem produtos mais saudáveis e 
levar as crianças a recriarem seus hábitos alimentares 
e influenciarem positivamente os pais em casa. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Parabéns. 
V. Exª será atendido na forma regimental, Se-

nador Paim.
No que se refere à aposentadoria especial de 

pessoas com deficiência, parabéns a V. Exª pelo pro-
nunciamento em relação ao assunto, como também 
sobre o fator previdenciário. Todos sabemos da luta de 
V. Exª e de todos que de fato defendem o aposentado 
assalariado deste País.

Convido V. Exª para assumir a Presidência, para 
que eu use da palavra e, em seguida, meu compa-
nheiro... (Pausa.)

Então, nosso Rodrigo Rollemberg. 
Parabéns, Senador Paim. V. Exª, com certeza, 

sempre continuará dignificando esta Casa e o exercí-
cio parlamentar. 

O Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Passo a palavra ao Senador Wilson 
Santiago. V. Exª tem o tempo regimental.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Paim, 
demais Senadores e Senadoras, profissionais da im-
prensa, demais senhores e senhoras:

Hoje, Sr. Presidente, tivemos que levar ao conhe-
cimento desta Casa e também de toda a população 
brasileira um assunto de grande importância, especifica-
mente para as mais carentes e para toda a população, 
porque, a partir do instante em que se criam programas 
em que se concretizam ações que beneficia os mais 
carentes, com certeza, toda a sociedade ganha com 
isso e, dessa forma, o Brasil é o contemplado.

Sr. Presidente, quanto à questão da pobreza no 
Brasil, dados fornecidos pela Fundação Getúlio Var-
gas revelam que a pobreza no Brasil caiu em torno de 
67% nos últimos 10 anos – 67%, Sr. Presidente, nós 
últimos 10 anos. Apenas no período do Governo Lula, 
mais da metade desses índices diminuíram, o que de 
fato mostra a contribuição desse Governo para a di-
minuição da pobreza no Brasil. Nós temos, sim, o de-
ver e a obrigação de registrar, reconhecer o trabalho 
do Presidente Lula no que se refere à diminuição da 
pobreza no Brasil entre janeiro de 2003 a dezembro 
2010. Só em 2010, Sr. Presidente, a pobreza foi redu-
zida em 16%.

É muito importante para o Brasil, para a popula-
ção brasileira e especificamente para as pessoas mais 
pobres que o Governo dedique políticas públicas, pro-
gramas públicos que atendam diretamente às neces-
sidades da população brasileira – não só as dos mais 
pobres, como também de toda a população.

Para chegar a esses índices, Sr. Presidente, foram 
utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, Pnad e da Pesquisa Mensal de Emprego, 
PME, ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e também o índice de Gini, que mede 
a desigualdade de renda entre os indivíduos.

A pesquisa indica que os investimentos sociais 
e o investimento público em educação foram fatores 
fundamentais para a redução acelerada da pobreza 
no Brasil. 

Os dados acima demonstram a incansável luta do 
Governo Lula em minorar a pobreza no Brasil. É bom, 
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Sr. Presidente, ressaltar que, desde 94, desde o Plano 
Real, também no governo anterior ao do Presidente 
Lula, houve uma diminuição da pobreza no Brasil, não 
com esses índices que citei anteriormente, do governo 
passado, embora, infelizmente, ainda estejamos entre 
os países de maior desigualdade, conforme afirmou a 
administradora do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento. Mesmo com esses índices, com 
esses programas, nós ainda temos muita desigualda-
de no Brasil.

A Presidenta Dilma, Sr. Presidente, através de 
políticas públicas, segue a mesma batalha contra a 
pobreza, devendo lançar o plano Brasil Sem Miséria, 
que visa a acabar com a pobreza extrema do Brasil, 
se Deus quiser, até 2014.

Não está prevista a criação de novos programas, 
mas assistiremos a uma melhor atuação dos já exis-
tentes, segundo a Ministra de Desenvolvimento So-
cial e combate à fome. A ideia é garantir que o Estado 
chegue à população extremamente carente até 2014 
na sua totalidade.

Mesmo com toda a disposição do Governo, vi-
venciamos ainda a terrível situação em que cidadãos 
vivem com até 70 reais por mês. Essa é a prova que 
todos nós temos, e os exemplos são muitos daque-
les que estão no Bolsa Família e que estão também 
em outros programas do próprio Governo. Esse valor 
será considerado como parâmetro para a elaboração 
das políticas sociais, visando atender aqueles que se 
encontram em pobreza extrema em todo o território 
nacional.

Reafirmo, Sr. Presidente, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que, apesar de tudo, não podemos deixar 
de apoiar e parabenizar a luta do Governo contra a 
pobreza.

Todos nós sabemos que, a partir do instante em 
que o Governo Federal, em que a Presidenta Dilma 
toma a decisão não só de dar continuidade às políti-
cas sociais, às políticas públicas iniciadas logo após 
94, até em governos anteriores, e acentuadas ainda 
mais no governo Lula, com grandes avanços, com 
grandes conquistas, beneficiando grande parte da 
população brasileira, nós temos que, de fato, parabe-
nizar a iniciativa da Presidenta Dilma no que se refere 
a concretizar e acabar, de uma vez por todas, com a 
pobreza no Brasil. 

Que toda a população se sinta, cada vez mais, 
confiante no Governo, nas ações do Governo e que 
todos tenham os seus direitos, os direitos assegurados 
constitucionalmente, educação, saúde, enfim, todos os 
programas sociais; que acabe, de uma vez por todas, 

a pobreza no Brasil. Programas como o Bolsa Família, 
o Pronaf, o Primeiro Emprego e o Prouni, entre tantos 
outros, demonstram o firme propósito governamental 
de lutar contra este deletério mal que assola o País, 
especificamente os brasileiros.

Não podemos deixar de anotar que nossos pro-
gramas de combate à pobreza poderão servir de re-
ferência para o Banco Mundial, o Bird, que, como já 
até anunciou anteriormente, usará os programas so-
ciais do Brasil como exemplo, além de fazer com que 
outros países do mundo tenham condições de adotar 
esses programas e também diminuir as suas respec-
tivas misérias, que campeiam por muitos outros paí-
ses do mundo.

O Brasil está no caminho certo no que se refere 
à adoção desses programas, à continuidade desses 
programas, à ampliação desses programas e à deci-
são pessoal da própria Presidenta Dilma de banir, de 
fato, a pobreza extrema no Brasil, beneficiando, enfim, 
em torno de 14 milhões de brasileiros que ainda estão 
em estado de miséria.

Salientamos que o Banco Mundial está organizan-
do um plano internacional para a próxima década, tendo 
como foco a renovação das estratégias de atuação nas 
áreas de proteção social e também de trabalho.

Essa notícia é muito importante, pois valida a 
atuação do Governo Lula e, agora, do Governo da 
Presidenta Dilma, que já acena com mais incentivos 
às políticas sociais.

Quero, Sr. Presidente, no dia de hoje, não só re-
gistrar esse nosso posicionamento e esse nosso re-
conhecimento no que se refere às decisões do próprio 
Governo para atender e para fazer com que se acabe 
a miséria no Brasil, beneficiando toda a população. 
Já temos até hoje em torno de mais de 29 milhões de 
habitantes que saíram das classes D e E e entraram 
na classe média. Isso de fato, concretiza a determina-
ção, desde o governo Lula, também continuada com 
a Presidenta Dilma, de fazer com que os brasileiros 
se sintam cada vez mais conscientes de que o Gover-
no está centrado nessas ações, nesses benefícios e 
nessas políticas sociais de atender a grande maioria 
do povo brasileiro, que são os mais pobres, que são 
os mais carentes.

Quero, Senador Rodrigo Rollemberg, agradecer 
a tolerância de V. Exª dizendo que encerraremos esta 
sessão de hoje, além do nosso pronunciamento e, 
em seguida, o de V. Exª, se Deus quiser, com uma luz 
muito forte naquilo que interessa ao Brasil, naquilo que 
interessa à maioria dos brasileiros, que é a adoção, 
cada vez mais, e a ampliação, mais ainda, de políticas 
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públicas diretamente voltadas para atender à grande 
maioria da população do Brasil em todos os setores.

Muito obrigado a V. Exª e vamos, se Deus quiser, 
dar continuidade a tudo isso, parabenizando, em todos 
os momentos, a Presidenta Dilma, da mesma forma 
que parabenizamos o Presidente Lula e todos aqueles 
que tomarem as mesmas posições em favor da grande 
maioria da população pobre deste País.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Eu quero cumprimentar V. Exª, Senador 
Wilson Santiago, pelo seu brilhante pronunciamento. 
V. Exª tem demonstrado sempre o seu compromisso 
com o povo paraibano e com o povo brasileiro, espe-
cialmente no combate à pobreza extrema.

Todos nós estamos de acordo que foi uma grande 
decisão, uma decisão histórica da Presidenta Dilma a 
de colocar o combate à pobreza como prioridade ab-
soluta do seu Governo, para a qual certamente con-
tará com toda a nossa solidariedade e também com a 
solidariedade desta Casa.

Convido V. Exª a assumir a Presidência nova-
mente.

O Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson 
Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

V. Exª dispõe do tempo regimental para con-
cretizar o seu pronunciamento parlamentar que, com 
certeza, não só tem dignificado o GDF, como também 
toda a população brasileira, no que se refere ao exer-
cício parlamentar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Presidente. 

Quero cumprimentar V. Exª, as Senadoras e Se-
nadores, os telespectadores da TV Senado, os ouvin-
tes da Rádio Senado, e dizer que serei breve, Sr. Pre-
sidente, mas não poderia de assumir a tribuna nesta 
noite de hoje para fazer um registro: tive oportunidade, 
nesta segunda e terça-feira, juntamente com a Sena-
dora Vanessa Grazziotin, representante do Estado do 
Amazonas, de estarmos num encontro internacional 
em Londres, no Reino Unido, promovido pela Globo 
Internacional, entre Parlamentares e Lideranças do 
Brasil, da Indonésia, do México e do Congo, além de 
representantes do Parlamento inglês e de represen-
tantes da Noruega. Tivemos também, nesse encontro, 
representantes das Nações Unidas, representantes do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
discutindo, basicamente, o mecanismo aprovado pela 
ONU de REDD Plus, que é o pagamento pela redu-
ção das emissões por desmatamento e degradação 
florestal.

É um instrumento novo que busca remunerar 
os países e os povos pela conservação da floresta, 
pela recuperação das florestas, por todos os serviços 
ambientais que a floresta pode oferecer, não apenas 
no que se refere à guarda e ao sequestro de carbono, 
mas também por diversos outros serviços ambientais 
de diversas naturezas. Entendo que esse debate é ex-
tremamente propício, especialmente neste momento 
em que o Brasil debate uma revisão do seu Código 
Florestal.

Tenho estudado bastante, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a proposta em debate de revisão do 
Código Florestal, tenho grande respeito pelo trabalho 
que o Deputado Aldo Rebelo fez, acompanhei na Co-
missão Especial, discordei, votei contra o relatório dele 
na Câmara dos Deputados, mas reconheço o esforço e 
a seriedade do trabalho do Deputado Aldo Rebelo, po-
rém, entendo que temos que agregar um componente 
diferenciado na discussão do Código Florestal Brasileiro 
e na discussão da legislação ambiental brasileira.

Não basta o Estado ter instrumentos legais de 
fiscalização e controle. O que nós precisamos é criar 
novos paradigmas na abordagem da questão ambiental 
brasileira, valorizando os ativos ambientais, valorando 
economicamente os ativos ambientais e fazendo com 
que as pessoas, os produtores, as populações tradi-
cionais, as populações ribeirinhas percebam que elas 
podem ganhar mais dinheiro, podem obter vantagens 
econômicas conservando a floresta e não derruban-
do a floresta.

O mecanismo do REDD plus é um instrumento 
que pode caminhar no sentido de garantir que os pa-
íses, como Brasil, Indonésia, México, Congo, que são 
países que têm grandes áreas de florestas tropicais e 
que têm ainda uma população bastante pobre, espe-
cialmente as populações que moram nessas florestas, 
possam ganhar dividendos econômicos, benefícios 
econômicos com a conservação da floresta.

Eu tive a oportunidade de dizer que esse deba-
te, no Brasil, ainda é muito tênue e está muito restrito 
aos negociadores do Ministério do Meio Ambiente e 
do Ministério das Relações Exteriores.

Um grupo muito pequeno de parlamentares tem-
se debruçado sobre esse tema, e aqui quero registrar o 
trabalho da Deputada Rebecca Garcia, do Amazonas, 

12025.indd   15939 18/05/2011   13:46:26

463ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2011



15940 Sexta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2011

que vem desenvolvendo um projeto nesse sentido e que 
é também uma participante da Globe International.

Mas nós precisamos aprofundar esse debate no 
Brasil, porque pode ser mais um instrumento de servi-
ço ambiental e de melhoria das condições de vida das 
populações que vivem nas florestas e de conservação 
das nossas florestas.

Eu tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que essa é mais uma oportunidade para a 
transição de uma economia tradicional para uma eco-
nomia verde.

Quero registrar que estou absolutamente con-
vencido de que o Brasil está diante de uma grande 
oportunidade, que é a realização, na cidade do Rio de 
Janeiro, da Conferência Internacional Rio+20, cujos 
temas principais serão exatamente a economia verde 
e os instrumentos de governança internacional para 
garantirem a transição para essa economia.

Tenho convicção absoluta de que a nossa Presi-
denta Dilma, por todo o seu histórico, ela que iniciou 
a sua participação no governo do Presidente Lula 
com muito sucesso, como Ministra de Minas e Ener-
gia, com o Programa Luz para Todos, que garantiu 
praticamente a universalização do acesso a energia 
elétrica neste País, que desenvolveu os programas de 
biocombustíveis, iniciou o programa de biodiesel no 
País, assumirá a liderança internacional desse pro-
cesso de transição de uma economia tradicional para 
uma economia verde.

Fico pensando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, nas inúmeras oportunidades que se abrem 
para o Brasil nessa questão. Em primeiro lugar, pela 
nossa variada matriz energética, especialmente aque-
las alternativas vinculadas à economia verde. Temos, 
é verdade, um grande potencial, por meio do pré-sal, 
de auferir grandes recursos com a exploração do pe-
tróleo, mas temos que aproveitar – e este pode ser o 
grande diferencial – os recursos auferidos do pré-sal 
para dar um grande salto em educação, em ciência, 
em tecnologia e em inovação. É isso que fará a dife-
rença. Se tivermos a capacidade de utilizar os recursos 
do pré-sal para dar este salto de qualidade para uma 
nova economia, o Brasil certamente se tornará uma 
das grandes lideranças mundiais.

E foi muito engraçado. Eu conversava com o Vi-
ce-Presidente da Globo Internacional, Dr. Barry, que é 
um deputado do parlamento inglês, e eu dizia sobre as 
competências, as características que o Brasil tem para 
assumir a liderança mundial na questão da economia 
verde. Eu me referia à matriz energética diversificada; 
à política nacional de resíduos sólidos, que aprovamos 
recentemente; à política nacional de mudanças climá-
ticas; à redução do desmatamento crescente, que vem 

evoluindo a cada ano; ao combate ao desmatamento 
na Amazônia, citei uma série de alternativas; à quan-
tidade de água doce que temos; à disponibilidade de 
água doce; à incidência solar que permite ao Brasil ser 
um grande produtor de energia solar; à incidência de 
ventos, que permite ao Brasil ser um grande produtor 
de energia eólica,

E ele, num determinado momento, interrompeu-
me para dizer uma coisa em que, realmente, ele tem 
razão: falta investimento em educação, investir maci-
çamente em educação, em educação de qualidade, 
porque a educação de qualidade é que vai aumentar 
a nossa base social e de onde vamos poder recrutar 
os grandes cientistas, os grandes inovadores do fu-
turo, para que o Brasil possa ser produtor de novas 
tecnologias nessa área e não apenas consumidor de 
novas tecnologias. 

E eu já disse desta tribuna, e não canso de repe-
tir, que, nesse debate do Código Florestal, o que mais 
me impressionou foram os dados trazidos pela Embra-
pa, de que, nos últimos 30 anos, o Brasil aumentou a 
sua área plantada em torno de 48%, mas aumentou 
a sua produção em 268%, mostrando ganhos de pro-
dutividade impressionantes, e mostrando de forma 
cristalina, claríssima que a forma mais inteligente, 
mais sustentável, mais barata de nos desenvolvermos 
e preservarmos a nossa imensa biodiversidade é por 
intermédio do investimento em inovação tecnológica, 
em conhecimento científico. 

E é um dado extremamente relevante, Senador 
Wilson Santiago: para cada real investido na Embra-
pa, nós tivemos R$$10,00 de retorno, de retorno para 
o povo brasileiro, para a população brasileira, em inú-
meros benefícios, especialmente aquele mais sentido 
por todos os brasileiros, que é a redução do preço dos 
alimentos. Se observarmos a evolução do preço dos 
alimentos ao longo destes 30 anos, nós podemos dizer 
que a Embrapa apropriou para o povo brasileiro uma 
grande quantidade de recursos em função do aumento 
da produtividade e da redução do preço e do acesso 
aos alimentos em nosso País. 

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que o Senado 
Federal tem um papel muito importante em trabalhar 
unido, em todas as suas comissões, a Comissão de 
Meio Ambiente, a Comissão de Relações Exteriores, a 
Comissão de Agricultura, comissões estas presididas 
pelo Senador Collor, pelo Senador Acir Gurgacz, para 
que possamos construir uma agenda temática, aquela 
agenda que o Brasil levará à Organização das Nações 
Unidas como sua proposta para que seja a agenda da 
Rio+20, a agenda mais importante, a agenda priori-
tária da Rio+20. 
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E é importante ressaltar aqui o prazo para que 
os países apresentem à Organização das Nações 
Unidas as suas propostas temáticas para serem de-
batidas nessa importante conferência da ONU, que 
se realizará no Rio de Janeiro, em junho de 2012: é 
outubro deste ano. 

Portanto, temos pouco tempo para aprofundar 
esse debate, que é da maior importância. 

É importante registrar também, Sr. Presidente, 
que o trabalho do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente mostra de forma clara que há uma 
mudança de visão de todo o mundo. 

Quando tivemos a primeira grande convenção 
internacional sobre o meio ambiente, em Estocolmo, 
em 1972, os países desenvolvidos reunidos no clube 
de Roma entendiam que, para haver a conservação do 
Planeta, para reduzir os impactos ambientais negativos, 
o mundo teria que evitar o crescimento, especialmente 
o crescimento de países como o Brasil, que ainda não 
tinha experimentado o crescimento. Ou seja, existia 
uma visão equivocada de que o desenvolvimento era 
incompatível com a sustentabilidade ambiental. 

Hoje, as pesquisas demonstram claramente 
que isso está absolutamente superado e que o mais 
impressionante, mais desafiador, mais animador da 
economia verde é a capacidade de crescimento, de 
desenvolvimento dos países por meio da economia 
verde, aumentando de forma bastante expressiva o 
Produto Interno Bruto mundial, criando empregos para 
os mais pobres, mediante novas ações de uma eco-
nomia sustentável.

Eu tenho plena convicção de que os elementos 
que temos hoje para avaliação, formulação, criação 
e inovação me permitem dizer de forma clara que a 
única forma de desenvolvimento possível hoje é o de-
senvolvimento sustentável, que, para ser sustentável, 
é preciso utilizar o capital natural, valorizar o capital 
natural e transformar, pelo conhecimento, por meio da 
inovação tecnológica, esse capital natural em produ-
tos e em riqueza que possam ser distribuídos para o 
conjunto da população, combatendo a pobreza, elimi-
nando a pobreza em todo o mundo.

É muito bom ouvir V. Exª, Senador Wilson San-
tiago, assumir esta tribuna para trazer os dados e as 
decisões, as ações do Governo da Presidenta Dilma, 
com o objetivo de eliminar a pobreza extrema em 
nosso País, porque esta é uma condição sine qua 
non, imprescindível, para termos o desenvolvimento 
sustentável em nosso País: a eliminação da pobreza. 
E temos condições de fazer isso através de uma eco-
nomia sustentável.

Por isso eu quero dizer que lamento, eu quero 
lamentar, o desfecho que nós tivemos ontem na vota-

ção do Código Florestal, na Câmara dos Deputados, 
quando os ânimos se acirraram e inviabilizou-se a 
votação do Código Florestal. Mas quero manifestar 
o meu otimismo, quero manifestar a minha convicção 
de que o Congresso Nacional brasileiro será capaz 
de oferecer ao Brasil uma legislação moderna, uma 
legislação que não tenha apenas os olhos no passado 
e no presente, mas uma legislação, especialmente, 
que tenha os olhos voltados para o futuro e que seja 
capaz de garantir as condições para que o agricultor 
brasileiro, seja ele pequeno, médio ou grande, trabalhe 
com toda a tranquilidade, com toda a segurança jurí-
dica, com todo o apoio tecnológico, com todo o apoio 
de crédito para que o Brasil continue sendo, e seja 
cada vez mais, um grande produtor de alimentos, um 
grande produtor de agroenergia, mas que tenhamos 
sabedoria suficiente para preservar os nossos bio-
mas, para preservar a nossa imensa biodiversidade, 
essa riqueza imensa de que o País dispõe e criar as 
condições, através do conhecimento, da educação 
e da inovação tecnológica, para transformar essa 
imensa biodiversidade em novos produtos, em novos 
materiais, em novas riquezas para o beneficio da po-
pulação brasileira. 

Será uma pobreza extrema, será uma mediocri-
dade extrema se antepusermos a questão do desen-
volvimento agrícola à questão da sustentabilidade am-
biental, como se fossem incompatíveis. Será realmente 
triste para o País se nós não tivermos a capacidade de 
construir um Código Florestal que dê essa tranquilida-
de jurídica para os nossos produtores rurais, para os 
nossos agricultores, mas também será muito ruim para 
o País se nós não tivermos a capacidade de construir 
uma legislação que preserve os nossos biomas, por-
que hoje já temos tecnologia suficiente para ampliar 
em muito, muitíssimo, a produção agrícola, a produção 
pecuária, a produção energética brasileira, avançan-
do em áreas degradadas, avançando em milhões de 
hectares de pastagens degradadas que nós temos 
neste País sem precisar aumentar a nossa produção 
avançando sobre novas áreas de cerrado, sobre novas 
áreas de Floresta Amazônica, sobre novas áreas de 
caatinga, sobre os nossos biomas. 

O que precisamos é garantir investimentos em 
tecnologia, é garantir financiamento para quem utiliza 
boas práticas de manejo, é garantir uma boa legislação 
de pagamento por serviços ambientais para que o Brasil 
seja – como será, tenho convicção disso – uma grande 
potência na produção de alimentos, uma grande potên-
cia energética, mas também uma grande potência em 
biodiversidade, uma grande potência ambiental.
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Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela genero-
sidade do tempo que me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Rodrigo Rollem-
berg, pelo pronunciamento, V. Exª que tem sido sem-
pre cuidadoso com os problemas não só do GDF, mas 
de todo Brasil. Quando V. Exª traz um tema especifi-
camente importante como este nós temos o dever de 
parabenizá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa o Senador Edu-
ardo Amorim para integrar, como titular, a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos 
termos do Ofício n° 156/2011 GLPMDB, encaminhado 
pela Liderança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro-PMDB.

É o seguinte o ofício:

OF.GLPMDB Nº 156/2011

Brasília, 12 de maio de 2011

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

lência a indicação do Senador Eduardo Amorim para 
ocupar vaga de titularidade, na Comissão Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa – CDH.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Renan Calhei-
ros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento que pas-
so a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 524, DE 2011

Nos termos regimentais, e de acordo com os 
incisos IV, VI e VII do art. 71 da Constituição Federal, 
requeiro ao Tribunal de Contas da União seja realiza-
da auditoria nos contratos de concessão das rodovias 
que constituem o Programa de Concessões do Paraná, 
para apurar se existe desequilíbrio econômico-finan-
ceiro nos contratos, nos moldes do procedimento que 
resultou no Acórdão nº 1055/2011 (Processo nº TC 
026.335/2007- 4) – TCU – Plenário. 

Justificação

Em 27, de abril passado, o Tribunal de Contas da 
União decidiu em reunião plenária pela apresentação 
do Acórdão nº 1055/2011 – TCU - Plenário. Trata-se de 
decisão decorrente do processo nº TC 026.335/2007- 
4, que por força de representação da Secretaria de 
Fiscalização de Desestatização daquele órgão, pro-
cura discutir o desequilíbrio econômico-financeiro nos 

contratos de concessão decorrentes da 1ª Etapa do 
Programa de Concessões de Rodovias Federais.

O Programa de Concessões do Paraná foi conce-
bido inicialmente englobando 2.035,5 km de estradas 
pavimentadas a serem concedidas, sendo 1.691,6 km 
de rodovias federais e 343,9 km de rodovias estaduais. 
Em agosto de 1996 foram pré-qualificados 15 consór-
cios para apresentar proposta técnica e comercial dos 
lotes do Programa. Desses, 14 efetivamente apresen-
taram propostas entre 16 e 18 de julho de 1997. O 
resultado final do processo licitatório foi divulgado em 
setembro de 1997 e a assinatura dos contratos deu-
se em novembro daquele ano. A extensão global de 
rodovias concedidas foi dividida em seis lotes, com 
prazo de exploração de 24 anos.

No programa paranaense, não foi previsto pa-
gamento em dinheiro pela outorga da concessão e/
ou retenção de parcela das receitas decorrentes da 
exploração das rodovias (como é o caso das conces-
sões em São Paulo) e, também, não foi considerado 
o julgamento pela menor tarifa, cujos valores foram 
previamente estabelecidos no Edital de Concorrên-
cia. A escolha do julgamento pela maior oferta de 
trechos de acesso, em detrimento da opção pela 
menor tarifa, apesar do seu amparo legal, foi, in-
clusive, criticada pelo Tribunal de Contas da União, 
que posteriormente determinou à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) que a partir da 
delegação de novos trechos de rodovias federais 
exigisse a utilização do critério de menor valor da 
tarifa de pedágio no julgamento das propostas de 
licitação para concessão. 

Tal como foi questionado em relação às conces-
sões da 1º Etapa do Programa de Concessões de Ro-
dovias Federais, o equilíbrio econômico financeiro dos 
contratos de concessão no Paraná também merecem 
uma reavaliação que considere os atuais indicado-
res da economia brasileira. É possível que estejamos 
diante de situação de grande desvantagem para o 
consumidor brasileiro e paranaense sem que isto seja 
justificado e razoável. 

Na medida em que o TCU já está deliberando so-
bre este assunto, conforme o Acórdão supracitado e, 
levando em consideração que este tribunal já criticou 
o Programa de Concessões do Paraná, determinando 
providências à ANTT, nos parece lógica e oportuna a 
realização de auditoria nos contratos paranaense por 
aquele órgão, com a mesma finalidade e importância 
do processo análogo.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2011. – 
Senadora Gleisi Hoffmann.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 525, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e 
nos arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado 
Federal, solicito ao senhor Ministro da Saúde, que se-
jam prestados as seguintes informações:

A passagem de grandes transatlânticos pelo país 
tem sido uma constante nos mares e rios do Brasil. 
O aumento dessa modalidade turística vem gerando 
preocupações das autoridades locais quanto a pos-
síveis epidemias infectocontagiosas dos tripulantes e 
passageiros. Diante do exposto solicito:

– Se este Ministério, no âmbito da ANVISA, tem au-
tonomia para fiscalizar os ambientes desses 
navios;

– Se há um monitoramento de casos de infecções 
das tripulações e dos passageiros desses tran-
satlânticos;

Em caso positivo, as medidas que estão sendo 
tomadas para evitar possíveis epidemias infectocon-
tagiosas para as populações locais.

Justificação

Vários estados brasileiros têm na atividade turís-
tica um importante papel para a economia local, pois 
é uma atividade que gera renda e desenvolvimento 
social para os estados.

Nesse contexto, a passagem de navios e gran-
des transatlânticos internacionais vem aumentando a 
cada ano nos estados litorâneos e/ou banhados por 
rios e para tanto é, também, necessário aumentar a 
fiscalização sanitária para evitar conseqüências graves 
para os moradores locais.

 Segundo informações de autoridades locais 
houve um aumento de casos de tripulantes desses 
navios que são infectados por um vírus transmitidos 
pela água e alimentos contaminados. Vírus esses 
podem ser facilmente transmitidos para os morado-
res locais.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 526, DE 2011

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 40, de 2010, que “Altera o § 1º 
do art. 1º da Lei 9.826, de 23 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre incentivos fiscais para desenvolvimento 
regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, e dá outras providências (Inclui 
faixa da fronteira da Região Sul nas áreas onde os 
empreendimentos empresariais farão jus à crédito pre-
sumido do Imposto sobre Produtos Industrializados)”, 
seja apreciada, também, pela Comissão de Assuntos 
Econômicos – CAE, além das comissões constantes 
do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá, 
Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2011

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, inserção de Voto 
de Pesar pelo falecimento do Vice-Prefeito de Humai-
tá, Renato Pereira Gonçalves, ocorrido no último dia 
7-5-2011, bem como seja encaminhado o referido 

Voto aos seus familiares e Prefeituras no endereço: 
Rua 5 de setembro, 334 _ Centro, Humaitá/AM CEP 
69.800.000

Justificação

Renato Pereira Gonçalves, que era médico, já foi 
Prefeito de Humaitá, por duas vezes, município ama-
zonense situado a 590 quilômetros ao sul de Manaus 
e atualmente atuava como vice-prefeito desse municí-
pio. Em sua trajetória atuou também como Secretário 
Municipal de Saúde de Manaus.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Fede-
ral, e no arts. 215 e 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicito ao Senhor Ministro das 
Comunicações que sejam prestadas as seguintes 
informações: 

O estado do Amazonas é o sexto Estado brasileiro 
com o maior número de consumidores de TV paga do 
país, ou a cabo ou via satélite. No entanto, os sinais 
são de péssima qualidade.

Diante do exposto solicito as seguintes informa-
ções:

-
tério, de investimento para aumentar e me-
lhorar o sinal desses serviços no estado do 
Amazonas e de outros estados que enfrentam 
a mesma realidade.

 
Justificação

Com 158.432 assinaturas, o Amazonas é o sex-
to Estado brasileiro com o maior número de consumi-
dores de TV paga do País ficando atrás apenas dos 
Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, rio de 
Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Em cada grupo 
de cem habitantes, 17,9% possuem a assinatura de 
algum serviço do tipo, seja de TV a cabo ou via sa-
télite, segundo informações da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

(À Mesa para decisão.)

 
REQUERIMENTO Nº 530, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal solicito que sejam prestadas 
pelo Senhor Ministro da Defesa, no âmbito da Agên-
cia Nacional de Avião Civil – ANAC, as seguintes in-
formações:

A Prefeitura do município de Itacoatiara, no es-
tado do Amazonas, recebeu notificação desta ANAC 
determinando o fechamento do aeródromo daquele 
município, o que vem impossibilitando pousos e de-
colagens de aeronaves.

Diante do exposto, solicito as seguintes infor-
mações:

1. Quem administra o aeródromo do mu-
nicípio de Itacoatiara, no estado do Amazo-
nas;

2. Os motivos técnicos que resultaram 
no seu fechamento;

3. E que providencias devem ser tomadas 
para a sua imediata reabertura.

 
Justificação

O aeródromo de Itacoatiara, no estado do Ama-
zonas, fica em ponto estratégico e servia como alterna-
tiva para o aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e 
tinha projetos de servir de logística aérea para a Copa 
de 2014 e além de auxiliar na proteção da Amazônia 
Legal para o Comando Aéreo da Amazônia Legal e 
em se mantendo fechado dificultará esse auxilio, vis-
to que a disponibilidade aérea mais próxima fica no 
estado do Pará.

Além do já exposto, o fechamento do aeródromo 
vai dificultar e penalizar o município, que poderá atingir 
a sua economia, obstruindo os serviços essenciais do 
município. Além de impedir a ida de mais 1.200 ser-
vidores da Petrobras, que estão agendados para re-
alizarem pesquisas na área de mineração no âmbito 
daquele município e entorno.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

(À Mesa para decisão.)

 
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2011

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, 
e no arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, solicito ao Senhor Ministro da Saúde, que 
sejam prestadas as seguintes informações:

-
nistério, de novas campanhas de conscien-
tização para doação de medula óssea, que 
possa esclarecer a existência de um Cadastro 
Nacional e que o referido procedimento não 
afeta a saúde.
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Justificação

O incentivo a doação de medula óssea é sempre 
uma iniciativa salutar, visto a sua grande importância 
para salvar vidas de inúmeras pessoas que necessi-
tam de transplantes em virtude de problemas de saúde 
advindos da leucemia.

Recentemente foi noticiada, a dificuldade em 
se encontrar doadores de medula óssea no estado 
do Amazonas, uma vez que a falta de informação 
entre as pessoas, as afasta deste ato voluntário 
que pode salvar vidas, não só do estado do Ama-

zonas como no Brasil inteiro, visto o cadastro na-
cional existente. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin. 

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 10 de maio de 2011, e publicou, no dia 11 
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 533, 
de 2011, que autoriza a União a transferir recursos fi-
nanceiros aos Municípios e ao Distrito Federal, com a 
finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de 
novos estabelecimentos públicos de educação infantil, 
e dá outras providências.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Humberto Costa Marcelo Crivella
Magno Malta Gleisi Hoffmann
Acir Gurgacz Cristovam Buarque
Antonio Carlos Valadares Lídice da Mata
Inácio Arruda João Pedro

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

Renan Calheiros Paulo Davim
Francisco Dornelles Vital do Rêgo
Eduardo Amorim Ana Amelia 
Sérgio Petecão Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)

Alvaro Dias Aloysio Nunes Ferreira
Demóstenes Torres Jayme Campos

PTB

Gim Argello João Vicente Claudino

*PPS

Itamar Franco

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

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Paulo Teixeira José Guimarães
Arlindo Chinaglia Henrique Fontana

PMDB

Henrique Eduardo Alves Teresa Surita
Mendes Ribeiro Filho Almeida Lima

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)

Ana Arraes Osmar Júnior
Jovair Arantes Givaldo Carimbão

PSDB

Duarte Nogueira Otavio Leite

PP

Nelson Meurer José Otávio Germano

DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)

Lincoln Portela George Hilton

PDT

Giovanni Queiroz André Figueiredo

Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho Rubens Bueno

*PSC

Ratinho Junior Zequinha Marinho

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

A Presidência comunica que, de acordo com o § 
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o se-
guinte o calendário para a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 11-5-2011
– Designação Prevista da Comissão: 12-5-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 13-5-2011
– Emendas: até 17-5-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 11-5-2011 a 24-5-2011 (14º 

dia)
– Remessa do processo à CD: 24-5-2011
– Prazo na CD: de 25-5-2011 a 7-6-2011 (15º ao 28º 

dia)
– Recebimento previsto no SF: 7-6-2011
– Prazo no SF: de 8-6-2011 a 21-6-2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 21-6-2011
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 

CD: de 22-6-2011 a 24-6-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 

25-6-2011 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 9-7-2011

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – A proposta de emenda à Constitui-

ção que acaba de ser lida está sujeita às disposições 

constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 

Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, projetos de lei que pas-
so a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2011

Altera o art. 80 da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, para estabelecer obrigações 
de universalização de serviços de teleco-
municações específicas para localidades 
da Amazônia Legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 80 da Lei no 9.472, de 16 de julho 

de 1997, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos:

“Art. 80.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Para a região da Amazônia Legal 

serão estabelecidas obrigações de universa-
lização específicas, conforme as seguintes 
diretrizes:

I – a densidade de terminais de acesso 
coletivo será, no mínimo, cinquenta por cento 
superior ao valor determinado para as demais 
localidades do País;

II – os parâmetros de distância utiliza-
dos na determinação das áreas de tarifação 
básica serão, no mínimo, três vezes superio-
res àqueles adotados para as demais locali-
dades do País;

III – na distribuição de recursos públicos, 
serão priorizadas as obrigações de que trata 
o caput deste artigo.

§ 4º É vedada a supressão, redução ou 
substituição das obrigações e metas dirigidas 
à Amazônia Legal com vistas a compor fonte 
de financiamento para atendimento de outras 
regiões do País.” (NR)

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

Justificação

Desde que foi instituído o modelo de oferta de 
serviços de telecomunicações em regime público, base-
ada em planos de metas de universalização e de con-
tinuidade, percebe-se o esforço do órgão regulador em 
compatibilizar as novas e variadas demandas sociais 
com a obrigação de manter o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão.

A experiência de sucessivas revisões desses pla-
nos de metas provou que o desafio de levar infraestru-
tura às regiões mais distantes e de menor densidade 

populacional da Amazônia Legal acaba não sendo 
enfrentado adequadamente.

Cabe ao Congresso Nacional, portanto, revisar 
os critérios utilizados e estabelecer uma política com-
pensatória para localidades que, sem amparo nas ne-
gociações, acabam relegadas ao isolamento. É preciso 
tratá-las diferentemente, de forma que suas condições 
de atendimento se assemelhem às demais regiões do 
País. É preciso assegurar que recursos do fundo de 
universalização, quando aplicados, também contem-
plem o atendimento daqueles Estados, dado que há 
um atraso maior na construção da infraestrutura.

É natural, por exemplo, que as aglomerações 
urbanas na região amazônica não se conformem aos 
padrões de distância encontrados nas demais localida-
des. Se o avanço da telefonia móvel em todo o País tem 
sido suficiente para justificar a redução na densidade 
dos orelhões, essa ainda não é a realidade de muitas 
localidades no Norte brasileiro. Precisamos, de fato, e 
por muitos anos, ampliar a cobertura da telefonia fixa 
e da banda larga para chegar a localidades que, sob 
a regulamentação vigente, serão consideradas áreas 
rurais eternamente.

Enfim, é preciso reconhecer que a Amazônia exi-
ge um tratamento diferenciado, de modo a fazer com 
que a oferta de serviços de telecomunicações evolua 
em cobertura, qualidade e preço, sob pena de manter 
seus habitantes continuamente excluídos.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

Regulamento

Dispõe sobre a organização dos ser-
viços de telecomunicações, a criação e 
funcionamento de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais, nos termos 
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.

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

TÍTULO II

Dos Serviços Prestados Em Regime Público

CAPÍTULO I 
Das Obrigações de Universalização  

e de Continuidade

Art. 79.  ...............................................................
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Art. 80. As obrigações de universalização serão 
objeto de metas periódicas, conforme plano específico 
elaborado pela Agência e aprovado pelo Poder Exe-
cutivo, que deverá referir-se, entre outros aspectos, 
à disponibilidade de instalações de uso coletivo ou 
individual, ao atendimento de deficientes físicos, de 
instituições de caráter público ou social, bem como 
de áreas rurais ou de urbanização precária e de regi-
ões remotas.

§ 1º O plano detalhará as fontes de financiamento 
das obrigações de universalização, que serão neutras 
em relação à competição, no mercado nacional, entre 
prestadoras.

§ 2º Os recursos do fundo de universalização de 
que trata o inciso II do art. 81 não poderão ser desti-
nados à cobertura de custos com universalização dos 
serviços que, nos termos do contrato de concessão, a 
própria prestadora deva suportar.
....................................................................................

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo; e à Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
cabendo à última decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal de Ji-Paraná, com 
sede no Município de Ji-Paraná, no Estado 
de Rondônia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Universidade Federal de Ji-Paraná, no Município de 
Ji-Paraná, no Estado de Rondônia.

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art 1º, o Poder Executivo fica autorizado a:

I – criar os cargos de direção e as fun-
ções gratificadas necessárias à instituição da 
universidade;

II – dispor sobre a organização, as com-
petências, as atribuições, a denominação das 
unidades e dos cargos, suas especificações 
e funções, bem como sobre o processo de 
implantação e de funcionamento da univer-
sidade; 

III – lotar na universidade os servidores 
que se fizerem necessários ao seu funciona-
mento, mediante a criação de cargos e a trans-

ferência e transformação de cargos efetivos 
vagos dos quadros de pessoal dos órgãos e 
entidades da administração federal direta, au-
tárquica e fundacional.

Art. 3º A Universidade Federal de Ji-Paraná terá 
por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pes-
quisas nas diversas áreas do conhecimento e promover 
a extensão universitária. 

Art. 4º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da Universidade Federal de Ji-Paraná 
serão definidas segundo seu estatuto e as normas le-
gais pertinentes, observado o princípio da indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 5º A instalação da universidade de que dis-
põe esta Lei subordina-se à prévia consignação, no 
Orçamento da União, das dotações necessárias ao 
seu funcionamento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os últimos anos testemunharam um significati-
vo crescimento da procura pelo ensino superior. Isso 
decorreu do aumento das matrículas no ensino médio 
e, por conseguinte, de seus egressos, fruto da neces-
sidade de maior escolarização, dadas as exigências 
do mercado de trabalho. 

O aumento das matrículas no nível superior tem-
se caracterizado por algumas distorções. Entre elas, 
merece atenção o fato de que grande contingente de 
estudantes de famílias de baixa renda não tem acesso 
às universidades públicas gratuitas, cujas vagas são 
ocupadas, em grande parte, por alunos de famílias de 
renda elevada. Iniciativas do governo federal como o 
Fundo de Financiamento aos Estudantes do Ensino 
Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) tentam atenuar essa injustiça. Entretanto, 
considerado o universo de estudantes carentes, poucos 
são os beneficiados por esses programas. 

Uma das formas de combater essa realidade 
consiste na expansão da rede pública de educação 
superior, o que se deve fazer mediante atenção es-
pecial ao interior do País, principalmente nas áreas 
menos desenvolvidas.

O centro e o leste de Rondônia representam uma 
dessas regiões que, por suas potencialidades, merece 
ser contemplada com uma universidade federal. Este 
projeto de lei elege o Município de Ji-Paraná como 
sede da nova instituição. Com população de cerca 
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de 120 mil habitantes, Ji-Paraná é a segunda cidade 
mais populosa do Estado de Rondônia. Sua dinâmica 
economia é liderada pelas indústrias do setor madei-indústrias do setor madei-
reiro e de laticínios. 

Ji-Paraná possui algumas instituições privadas 
de educação superior, mas apenas um campus, com 
poucos cursos, da Universidade Federal de Rondônia. 
A criação de uma nova universidade federal no mu-
nicípio, com a oferta de cursos de vários campos do 
saber fará dele um centro de referência em pesquisa e 
na formação de recursos humanos de alto nível, o que 
atrairá novos investimentos para a região, gerando mais 
empregos e maior bem-estar para uma população que 
se aproxima de meio milhão de habitantes. 

Em suma, além de promover a interiorização do 
universo acadêmico, a medida representará mais um 
passo importante na promoção do desenvolvimento 
sustentável na região Norte do País.

Dado o exposto, solicito o apoio dos Senhores 
Congressistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 252, DE 2011 

Cria o Programa de Microdestilarias 
de Álcool e Biocombustíveis – PROMICRO, 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criado o Programa de Microdestilarias 

de Álcool e Biocombustíveis – PROMICRO, que aten-
derá prioritariamente aos agricultores familiares, assim 
definidos nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006 e às suas cooperativas agropecuárias.

§ 1º Entende-se por microdestilaria a unidade 
com capacidade de produção de até cinco mil litros 
de álcool ou biocombustíveis por dia.

§ 2º O Promicro incluirá, além da produção de 
álcool e biocombustíveis, o aproveitamento agrícola e 
industrial de outros produtos derivados, além do apro-
veitamento da palha e do bagaço para projetos de au-
toprodução e cogeração de energia elétrica.

Art. 2º Os contratos de financiamento de micro-
destilarias de álcool e biocombustiveis serão realizados 
com prazo de oito anos e dois anos de carência.

Art. 3º As microdestilarias poderão comercializar 
seus produtos diretamente com cooperativas ou asso-
ciações de produtores rurais.

Art. 4º Os recursos para o Promicro terão como 
fonte as dotações do orçamento da União.

Art. 5º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias 
após a sua publicação.

Justificação

Quando foi criado na década de 70 do sécu-
lo passado, o Proálcool baseou-se na produção de 
cana-de-açúcar em grandes propriedades e seu pro-
cessamento em grandes usinas de açúcar e álcool. 
Nos anos 90 e na primeira década do século presente, 
consolidaram-se a legislação e as políticas de forta-
lecimento dos agricultores familiares. Paralelamente, 
a busca por combustíveis alternativos vem ganhando 
destaque nas últimas décadas, motivada por fatores 
ambientais, econômicos e sociais.

As atuais normas do setor de combustíveis im-
pedem a venda do produto pelos agricultores direta-
mente para o público. Entretanto, há a possibilidade 
de estabelecimento de parcerias entre cooperativas e 
órgãos públicos e privados, como prefeituras, e o uso 
do etanol entre os associados. 

É sabido que a produção dos biocombustíveis no 
Brasil tem um potencial enorme em termos de geração 
de emprego e renda e que é particularmente valioso 
em regiões onde as alternativas de desenvolvimento 
econômico são mais escassas. Por essa razão, não 
faz sentido dificultar e encarecer a comercialização da 
produção de pequenos produtores, como ocorre hoje. 
Estes se vêem muito prejudicados por diversos dispo-
sitivos legais que centralizam as atividades de comer-
cialização dos combustíveis. Propomos, então, que as 
microdestilarias tenham o direito de vender sua produ-
ção para cooperativas ou associações de produtores. 
Desta forma, estaremos dinamizando a economia local 
e evitando uma série de ineficiências que decorrem da 
atual obrigação de que toda a distribuição se dê por 
intermédio de distribuidores autorizados. 

Há inúmeros exemplos de microdestilarias em fun-
cionamento no País e já existe um mercado incipiente 
fornecedor de equipamentos e serviços de assistência 
técnica para sua instalação e operação. Todavia, é um 
mercado com grande potencial de expansão e não há 
microdestilarias com capacidade máxima de 5 mil li-
tros/dia entre as unidades produtoras cadastradas no 
Departamento da Cana-de-açúcar e Agroenergia, da 
Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atualmente 
existem 436 unidades cadastradas, sendo 299 mistas 
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(açúcar e álcool), 120 de etanol e 12 produtoras de 
açúcar (e 5 sem lançamento no Cadastro).

Estudos da Unicamp mostram que a implan-
tação de microdestilarias rendeu a famílias da zona 
rural de Campinas uma renda de R$ 4 mil a R$ 5 mil 
reais mensais a partir da plantação de cana e produ-
ção de etanol. O combustível abastece a frota de ve-
ículos oficiais da prefeitura através de uma parceria, 
e também permite o fornecimento de açúcar para as 
escolas municipais.

A Cooperativa Mista de Produção, Industrializa-
ção e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil 
Ltda (Cooperbio), organizada e dirigida por pequenos 
e médios proprietários de terra da região noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul, articulou um convênio 
de R$ 2,3 milhões com a Petrobras, para implantação 
de nove microdestilarias, para serem usadas por 15 a 
25 famílias cada. A empresa recebe parte da produ-
ção de etanol e valida o novo modelo tecnológico de 
produção. O restante do combustível produzido é con-
sumido pelos próprios produtores ou por associados 
à cooperativa como sócios consumidores em pontos 
de abastecimento.

O etanol possui ainda outros usos industriais, 
tendo como consumidores a indústria farmacêutica, de 
perfumes e cosméticos, para fins de corantes, fabrica-
ção de vernizes e lacas, preparo de matérias explosivas, 
para fabricação de matérias plásticas, iluminação de 
ambientes, aquecimento, fabricação de éter, matéria-
prima na produção de borracha sintética e carburante 
de motores fixos ou não (álcool combustível). Tais usos 
mostram o potencial de inserção de agricultores familia-
res e suas cooperativas em outras cadeias produtivas, 
que não somente a de álcool combustível.

A microdestilaria possibilita ainda um sistema de 
produção de energia para outras atividades agrope-
cuárias, entre as quais secagem e processamento de 
alimentos, e produção de doces e compotas. Além do 
álcool etílico e biocombustíveis, uma microdestilaria po-
derá ainda ensejar o aproveitamento da vinhaça, para 
fertilização do solo ou produção de biogás; da palha e 
do bagaço de cana, para fabrico de ração animal, ou 
para a geração de eletricidade em pequenas usinas, e 
a industrialização e comercialização de melado, açú-
car mascavo, rapadura, e mesmo do palmito da ponta 
da cana, produto nobre e de apreciável teor protéico, 
ainda não utilizado, mas que poderá ainda trazer a van-
tagem de evitar a dizimação de espécies vegetais da 
Mata Atlântica, que hoje se encontram ameaçadas de 

extinção, em razão de sua exploração indiscriminada 
e irracional, visando à extração de palmito.

Assim, apresenta-se este projeto de lei, que cria 
o Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombus-
tíveis – Promicro, por intermédio do qual agricultores 
familiares e suas cooperativas agropecuárias poderão 
obter financiamento de instituições bancárias estatais, 
para instalar microdestilarias de álcool e biocombustí-
veis e realizar o aproveitamento agrícola e industrial de 
outros subprodutos da cana-de-açúcar e, além disso, 
fazer uso da palha e do bagaço de cana, em projetos 
de autoprodução e co-geração de eletricidade, nos 
termos do Programa de Incentivo às Fontes Alterna-
tivas de Energia Elétrica (PROINFA), do Ministério de 
Minas e Energia.

Estados como Minas Gerais (em 2005), Rondô-
nia (em 2008) e Rio de Janeiro (em 2009) já aprova-
ram leis estaduais incentivando a implantação de mi-
crodestilarias. Portanto, pelos argumentos expostos, 
vimos solicitar o apoio de nossos nobres pares desta 
Casa a este projeto.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006

Estabelece as diretrizes para a formu-
lação da Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais.

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

Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios 
e instrumentos destinados à formulação das políticas 
públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empre-
endimentos Familiares Rurais.

Art. 2o A formulação, gestão e execução da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases 
de sua formulação e implementação, com a política 
agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas 
para a reforma agrária.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se 
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que pratica atividades no meio rural, atendendo, simul-
taneamente, aos seguintes requisitos:

I – não detenha, a qualquer título, área maior do 
que 4 (quatro) módulos fiscais; 
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II – utilize predominantemente mão-de-obra da 
própria família nas atividades econômicas do seu es-
tabelecimento ou empreendimento;

III – tenha renda familiar predominantemente ori-
ginada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento;

IV – dirija seu estabelecimento ou empreendi-
mento com sua família.

§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo 
não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou 
outras formas coletivas de propriedade, desde que a 
fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) 
módulos fiscais.

§ 2o São também beneficiários desta Lei:
I – silvicultores que atendam simultaneamente a 

todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, 
cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam 
o manejo sustentável daqueles ambientes;

II – aqüicultores que atendam simultaneamente 
a todos os requisitos de que trata o caput deste ar-
tigo e explorem reservatórios hídricos com superfície 
total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a explo-
ração se efetivar em tanques-rede;

III – extrativistas que atendam simultaneamen-
te aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 
caput deste artigo e exerçam essa atividade artesa-
nalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 
faiscadores;

IV – pescadores que atendam simultaneamen-
te aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do 
caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira 
artesanalmente.

§ 3o O Conselho Monetário Nacional – CMN 
pode estabelecer critérios e condições adicionais de 
enquadramento para fins de acesso às linhas de cré-
dito destinadas aos agricultores familiares, de forma 
a contemplar as especificidades dos seus diferentes 
segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito desti-
nadas às cooperativas e associações que atendam 
a percentuais mínimos de agricultores familiares em 
seu quadro de cooperados ou associados e de maté-
ria-prima beneficiada, processada ou comercializada 
oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo 
CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

Art. 4o A Política Nacional da Agricultura Fami-
liar e Empreendimentos Familiares Rurais observará, 
dentre outros, os seguintes princípios:

I – descentralização;
II – sustentabilidade ambiental, social e econô-

mica;
III – eqüidade na aplicação das políticas, respei-

tando os aspectos de gênero, geração e etnia;
IV – participação dos agricultores familiares na 

formulação e implementação da política nacional da 
agricultura familiar e empreendimentos familiares ru-
rais.

Art. 5o Para atingir seus objetivos, a Política Na-
cional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais promoverá o planejamento e a exe-
cução das ações, de forma a compatibilizar as se-
guintes áreas:

I – crédito e fundo de aval; 
II – infra-estrutura e serviços;
III – assistência técnica e extensão rural;
IV – pesquisa;
V – comercialização;
VI – seguro; 
VII – habitação;
VIII – legislação sanitária, previdenciária, comer-

cial e tributária;
IX – cooperativismo e associativismo;
X – educação, capacitação e profissionaliza-

ção;
XI – negócios e serviços rurais não agrícolas; 
XII – agroindustrialização. 
Art. 6o O Poder Executivo regulamentará esta Lei, 

no que for necessário à sua aplicação.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.

(À Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária – decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2011

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Colégio Militar de Porto Velho, no Município 
de Porto Velho, em Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 

no Município de Porto Velho, no Estado da Rondônia, 
o Colégio Militar de Porto Velho.

Art. 2º O Colégio Militar de Porto Velho integrará 
o Sistema Colégio Militar do Brasil e funcionará como 
estabelecimento de ensino de educação básica, nos 
anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º) e no en-
sino médio.

12025-1.indd   15984 18/05/2011   13:51:14

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15985 

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento do Colégio Militar de Porto Velho serão 
definidas em regulamento.

Art. 4º A criação do Colégio Militar de Porto Ve-
lho subordina-se à prévia consignação, no orçamento 
da União, das dotações necessárias ao seu funcio-
namento.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Sistema Colégio Militar do Brasil, composto 
por doze colégios militares e pela Fundação Osório, 
integra o sistema de ensino do Exército Brasileiro e 
tem por objetivo oferecer educação básica para de-
pendentes de militares do Exército e para alunos que 
obtêm aprovação em concurso de admissão.

A excelência do ensino nos colégios militares 
é amplamante reconhecida. De lá sai grande parte 
dos futuros oficiais das Forças Armadas, bem como 
estudantes que, em grande parte, obtêm significativo 
sucesso nos exames de seleção das principais univer-
sidades brasileiras.

Um ensino tão renomado, que já atende, anu-
almente, cerca de 15 mil alunos, pode atender maior 
contingente de estudantes e atingir novos estados da 
Federação, naturalmente com os cuidados orçamen-
tários e pedagógicos que assegurem a continuidade 
de sua tradição.

Rondônia possui uma população de 1.560 mil ha-
bitantes e sua capital, Porto Velho, 426 mil moradores, 
de acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

As principais atividades econômicas do estado 
são a agricultura, a pecuária, a indústria alimentícia e 

o extrativismo vegetal. Os programas de colonização 
e de reforma agrária iniciados na década de 1970 
transformaram o estado em uma das mais importan-
tes e prósperas fronteiras agrícolas do Brasil. Ele se 
destaca na produção de café, milho, soja, mandioca 
e arroz, entre outros produtos. Seu rebanho bovino é 
um dos maiores do País e suas exportações de carne 
chegam a superar as feitas por estados como Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul.

A população rondoniense é uma das mais diver-
sificadas do País, em decorrência do processo de colo-
nização que atraiu milhares de brasileiros nas últimas 
décadas. Seus índices de desenvolvimento sustentável 
encontram-se entre os melhores das regiões Norte e 
Nordeste. Assim, por exemplo, possui o 3º maior Índi-
ce de Desenvolvimento Humano, o 2º maior PIB per 
capita, a 2ª menor taxa de mortalidade infantil e a 3ª 
menor taxa de analfabetismo.

A rápida ocupação e a expansão agropecuária 
trouxeram grandes desafios para o estado, principal-
mente no que diz respeito aos conflitos agrários e à 
proteção ao meio ambiente. A necessidade de promo-
ver o desenvolvimento sustentável constitui a principal 
agenda a ser cumprida pelo governo e pela sociedade 
rondonienses. Para tanto, a expansão da oferta educa-
cional, em todos os níveis, e a melhoria da qualidade 
do ensino em suas escolas se apresentam como medi-
das de extrema relevância. Temos a convicção de que, 
nesse processo, a criação do Colégio Militar de Porto 
Velho irá desempenhar papel de destaque.

Em vista do exposto, peço apoio dos Senhores 
Congressistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte –  decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
 Nº 255, DE 2011 (COMPLEMENTAR)

Altera a Lei Complementar nº 134 de 
14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a 
composição do Conselho de Administra-
ção da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus – SUFRAMA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O art. 2º da Lei Complementar nº 134, de 

14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a composição 
do Conselho de Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos:

“Art.2º  ...................................................  
 .......................................................................

VIII – 2 (dois) representantes do setor 
acadêmico/científico.

IX – 1 (um) representante da Associa-
ção de Municípios dos Estados indicados no 
inciso II.

(...)
§6 Os representantes do setor acadêmi-

co/científico e seus respectivos suplentes serão 
indicados, um pelo Instituto de Pesquisa da 
Amazônia – INPA e o outro indicado em siste-
ma de rodízio entre as Instituições Federais de 
ensino Superior instaladas na área de atuação 
da SUFRAMA, a cada dois anos.

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

Justificação

A composição do Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SU-
FRAMA, Autarquia Federal instituída pelo Decreto-Lei 
nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, foi redefinida pela 
Lei Complementar nº 134, de 14 de janeiro de 2010. 
Dessa forma participam desse Conselho representante 
dos governos dos Estados do Amazonas, Acre, Amapá, 
Rondônia, Roraima, prefeituras dessas capitais, vários 
Ministros de Estados, Superintendente da Suframa, 
presidente do BASA, BNDES, além de representantes 
das classes produtoras e trabalhadoras.

Apesar da participação do Executivo federal, es-
tadual e municipal, é importante mencionar que ainda 
faltam representantes do setor do meio acadêmico 
e cientifico bem como da Associação de Municípios 

dos Estados envolvidos (art. 2 o, inciso II, alíneas “a” 
à “e”). 

No que pertine ao representante do setor do meio 
acadêmico e científico, afirmo que irá contribuir para o 
avanço dos objetivos firmados nessa Superintendência, 
com contribuições para o aprimoramento técnico das 
pesquisas no setor – Zona Franca de Manaus.

A presença dos representante da Associação de 
Municípios dos Estados, também é de suma importân-
cia, em virtude de muitas vezes serem os municípios, 
esquecidos nas políticas de desenvolvimento sócio– 
econômicos, com as diretrizes, planos, programas e 
ações a serem desenvolvidas pela SUFRAMA.

Em virtude, dos argumentos acima arrolados, 
faz-se imprescindível a inserção de um representante 
do setor acadêmico/científico e um representante da 
Associação de Municípios dos Estados do Amazonas, 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2011. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 134,  
DE 14 DE JANEIRO DE 2010

Dispõe sobre a composição do Conse-
lho de Administração da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus; revoga a Lei 
Complementar no 68, de 13 de junho de 
1991; e dá outras providências. 

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

Art. 1o O Conselho de Administração da Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus, órgão da estru-
tura regimental da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus – SUFRAMA, tem por finalidade definir di-
retrizes, planos, programas, projetos e ações a serem 
desenvolvidas na área de atuação da Suframa. 

Art. 2o O Conselho terá a seguinte composição: 
I – 10 (dez) Ministros de Estado, definidos em 

regulamento pelo Poder Executivo; (Regulamento).
II – Governador e Prefeito da capital dos seguin-

tes Estados: 
a) Amazonas; 
b) Acre; 
c) Amapá; 
d) Rondônia; e 
e) Roraima; 

12025-1.indd   15990 18/05/2011   13:51:16

MAIO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Maio de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 13 15991 

III – Superintendente da Suframa; 
IV – Presidente do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social – BNDES; 
V – Presidente do Banco da Amazônia – BASA; 
VI – 1 (um) representante das classes produto-

ras; e 
VII – 1 (um) representante das classes traba-

lhadoras. 

§ 1o Os Conselheiros titulares referidos nos in-
cisos de I a V do caput deste artigo poderão indicar 
representantes. 

§ 2o Os representantes das classes produtoras 
e trabalhadoras, e respectivos suplentes, serão indi-
cados em lista tríplice pelas Confederações Nacionais 
dos Empregadores e Trabalhadores, da Indústria, do 
Comércio e da Agricultura, respectivamente. 

§ 3o Os representantes das classes produtoras e 
trabalhadoras, e respectivos suplentes, indicados pe-
las respectivas confederações e escolhidos mediante 
sistema de rodízio, dentre os filiados às federações 
de suas categorias, sediadas na área de atuação da 
Suframa, serão designados pelo Ministro de Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 
mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos 1 
(uma) única vez. 

§ 4o A participação nas atividades do Conselho 
será considerada serviço público de natureza relevan-
te, não ensejando remuneração. 

§ 5o A critério do Presidente do Conselho, poderão 

ser convidados a participar das reuniões do Conselho 

técnicos, personalidades e representantes de órgãos 

e entidades públicas e privadas. 

Art. 3o O Conselho será presidido pelo Ministro 

de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior e, nas suas ausências, pelo Secretário-Exe-

cutivo do Ministério. 

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Art. 5o Fica revogada a Lei Complementar no 68, 

de 13 de junho de 1991. 

Brasília, 14 de janeiro de 2010; 189o da Indepen-

dência e 122o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA; Ivan João Guimarães Ramalho.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania e de Desenvolvimento Regional e 

Turismo.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Os projetos que acabam de ser lidos 

serão publicados e remetidos às Comissões compe-

tentes.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência recebeu, da Câmara 

dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-

gislativo:

São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Os Projetos vão à Comissão de Rela-

ções Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão re-

ceber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo a 

referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar 

sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência autuou, por solicitação do 
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calen-
dário para tramitação das matérias:

– Leitura: 12-5-2011
– até 17-5 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;
– até 1-6 prazo para apresentação de relatório;
– até 8-6 prazo para apresentação de emendas ao 
relatório; e
– até 15-6 prazo para apresentação, publicação, dis-
tribuição e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 13 de maio do corrente.

Os expedientes retornam à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, o Aviso n° 578-Seses-TCU-Plenário, de 2011, 

na origem, encaminhando ao Congresso Nacional 
cópia do Acórdão nº 1.157/2011-TCU-Plenário, sobre 
contratos de estruturação de unidades marítimas de 
produção de petróleo e gás natural.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 13 de maio do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 578-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 4 de maio de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 025.518/2009-6, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 4-5-2011, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presi-
dente. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Srs. Senadores Romero Jucá e An-
gela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, foi divulgado, recentemente, 
um documento que orgulha a todos nós que lutamos 
por um Brasil mais desenvolvido, mais equânime, mais 
solidário. Um documento que consolida a nossa per-
cepção de que, na busca desse formidável objetivo de 
crescer com justiça social, estamos no caminho certo. 
Um documento, enfim, que renova nossas esperanças 
na construção de um País cada vez melhor.

Refiro-me, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao 
estudo Desigualdade de renda na década, elaborado 
por uma equipe da Fundação Getúlio Vargas sob a 
coordenação do Professor Marcelo Neri.

Analisando criteriosa e exaustivamente diversos 
indicadores socioeconômicos, com destaque para aque-
les coletados nas pesquisas nacionais por amostra 
de domicílios e nas pesquisas mensais de emprego, 
o estudo chega à conclusão de que o percentual de 
pobres na população brasileira vem caindo ano a ano, 
e num ritmo cada vez mais acelerado.

Em 1992, Sr. Presidente, 34,96% dos brasileiros ti-
nham rendimentos que os situavam abaixo do limite que 
tecnicamente é definido como “linha de pobreza”.

Três anos depois – ou seja, em 1995 –, esse 
percentual caiu para 28,65%, e se manteve mais ou 
menos constante até 2003.

A partir de 2003, no entanto, a participação dos 
pobres no total da população começa a cair drastica-
mente, ano a ano. Até que em 2009, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, os pobres passam a representar 
15,32% da população brasileira. Menos da metade, 
portanto, do que representavam em 1992.

É claro, Sr. Presidente, que muitos fatores ajudam 
a explicar essa mudança brutal nos índices de pobre-
za, e o estudo da Fundação Getúlio Vargas cuida de 
explicitá-los com bastante clareza. Não é o caso, pois, 
de alongar-me sobre o assunto.

Eu gostaria, porém, de ressaltar um único dado, 
uma única informação que, a meu ver, é bem repre-
sentativa do caminho que escolhemos. Entre 2001 e 
2009, enquanto a renda dos 10% mais ricos de nosso 
País cresceu 12,80%, a renda dos 50% mais pobres 
cresceu 52,59%. Em outras palavras: ao longo desta 
última década, vejam bem as Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, a renda dos pobres cresceu quatro vezes 
mais que a renda dos ricos.

Esse é um resultado, evidentemente, que só 
pode ser obtido a partir de uma série de decisões po-
líticas, pautadas pelo firme propósito de ver reduzidas 
as desigualdades.

Falo em desigualdade, Sr. Presidente, e chego 
àquela que seguramente é a mais estimulante conclu-
são do documento.

O Índice de Gini – aquele índice que mede a dis-
tância entre pobres e ricos e que é tão mais desejável 
quanto mais se aproxima de zero – atingiu em 2010 o 
seu nível mais baixo nos últimos cinquenta anos.

Em 1960, o Índice de Gini no Brasil era igual a 
0,5367. Pois bem. Durante dez anos, Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, esse índice subiu assustadoramente, 
chegando a 0,5828 em 1970.

Nas duas décadas seguintes, ainda que em rit-
mo bem mais lento, ele continuou a subir, até atingir 
o pico de 0,6091.

No início dos anos 90, a curva sofre uma infle-
xão. O Índice de Gini começa a baixar, o que signifi-
ca redução das desigualdades. Primeiro a queda é 
mais suave, e alcançamos 2001 com o Índice igual 
a 0,5957. Depois, a distância entre pobres e ricos vai 
diminuindo de forma mais incisiva. Até chegarmos a 
2010, Sr. Presidente, com o Índice de Gini em nosso 
País calculado em 0,5304; como disse, o menor valor 
em cinqüenta anos.

Sei que estamos longe, Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, do que poderíamos chamar 
de situação ideal. As desigualdades sociais em nosso 
País ainda são gritantes. Temos um longo caminho a 
percorrer até que elas estejam sanadas.

Conforta-me, porém – e concluo repetindo, aqui, 
o que disse no início de meu pronunciamento –, con-
forta-me saber que os passos que estamos dando têm 
se mostrado corretos. No Brasil, o abismo entre ricos 
e pobres está diminuindo. E tenho certeza de que vai 
diminuir cada vez mais.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, pelo décimo quarto ano 
consecutivo, lideranças de todo o Brasil acorrem a 
Brasília por ocasião da Marcha Nacional dos Prefeitos, 
movimento que ganha força a cada ano.

Além das reivindicações de sempre, como a li-
beração de emendas, maior participação no bolo da 
arrecadação nacional, somam-se novas pendências. 
Este ano os prefeitos trazem a Brasília uma pauta que 
inclui a liberação dos restos a pagar, a regulamen-
tação da emenda 29, que amplia os investimentos 
na saúde pública, e ainda a melhor distribuição dos 
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royalties do petróleo, contemplando os municípios de 
todo o país.

Sr. Presidente, como parlamentares, sabemos 
muito bem o drama que vivem as cidades brasileiras, 
com orçamentos apertados, sucessivas quedas de ar-
recadação e demandas cada vez maiores nas áreas de 
educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura.

As emendas parlamentares ao Orçamento da 
União asseguram o pouco que alguns municípios ainda 
têm para investir, para melhorar as condições de vida 
de seus cidadãos.

Apoiamos, Sr. Presidente, o esforço da presidenta 
Dilma e da equipe econômica para conter os gastos 
públicos e, assim, afastar a ameaça de retorno da infla-
ção sem controle. Esforço que, aliás, está produzindo 
resultados, uma vez que o próprio mercado já reduziu 
a previsão de inflação para 2011. 

Mas enquanto o governo federal reduz despe-
sas, otimiza investimentos e concentra suas ações no 
crescimento sustentável da economia, a fim de avançar 
nas conquistas dos últimos anos, muitas cidades do 
interior do país sequer conseguem honrar as despe-
sas obrigatórias.

É o que está acontecendo, Sr. Presidente, com 
Boa Vista, a capital do meu Estado de Roraima. Nossa 
capital nunca se recuperou de uma redução brutal nos 
repasses do Fundo de Participação dos Municípios, a 
partir de 2008. As perdas são de 54% ao ano, numa 
prefeitura em que o FPM representa 66% de toda a 
arrecadação.

De 2008 até hoje, Sr. Presidente, a Prefeitura 
de Boa Vista tem experimentado uma queda no or-
çamento da ordem de 100 milhões de reais ao ano. 
Pode parecer pouco, mas é um terço do que a capital 
de Roraima teria para custear todas as despesas com 
a educação infantil, saúde básica, limpeza urbana, 
pavimentação e recuperação de vias públicas e pa-
gamento de funcionários.

O prefeito Iradilson Sampaio e sua equipe foram 
obrigados a cortar na própria carne para manter a 
Prefeitura de Boa Vista funcionando com o mínimo. É 
uma situação extremamente grave. Serviços básicos, 
que antes eram prestados de forma satisfatória pelo 
município, já estão totalmente comprometidos.

Como não é possível cortar da educação, que 
obrigatoriamente deve receber 25% do orçamento mu-
nicipal, a prefeitura começou a cortar aquilo que seria 
(entre aspas) supérfluo, até chegar ao essencial, na 
saúde, na limpeza urbana e na coleta de lixo.

Na semana passada duas unidades de saúde fo-
ram fechadas e até mesmo o canil mantido pela Guarda 
Municipal, até como uma segurança aos agentes, que 
não podem usar armas, teve que ser desativado.

Tudo isso ocorre em um estado, Sr. Presidente, 
que é extremamente dependente do poder público. 
Mais de 70% da nossa economia depende dos salá-
rios pagos pelo governo estadual e pelos municípios e 
também pelas compras governamentais. Quando esse 
ciclo entra em colapso, com centenas, talvez milhares 
de demissões, os problemas sociais decorrentes são 
imensos: desemprego, alta na criminalidade e falências 
no comércio são alguns exemplos.

Com bastante freqüência venho a esta tribuna 
para assinalar os avanços conquistados pelo Brasil 
nos últimos anos, o vigor da nossa economia, a redu-
ção das desigualdades sociais, a melhoria da renda, 
o pleno emprego, enfim, uma situação extremamente 
confortável que pode ser atribuída às medidas acerta-
das do governo do presidente Lula e que estão tendo 
continuidade no governo da presidenta Dilma. Mas, 
infelizmente, Sr. Presidente, o meu estado de Roraima 
vai na contramão de tudo isso.

Por evidentes problemas de gestão e instabili-
dade política e administrativa, o Estado de Roraima 
anda para trás em praticamente todos os indicadores 
econômicos e sociais. Soma-se a isso a crise vivida 
pela Prefeitura de Boa Vista com a redução do Fundo 
de Participação dos Municípios. 

Boa Vista concentra 70% da população de Ro-
raima, mas seu orçamento representa menos de um 
terço do orçamento do Governo do Estado.

Portanto, o município é obrigado a arcar com um 
custo muito elevado, sem a contrapartida financeira para 
manter escolas, centros de saúde e todas as demais 
atribuições que lhe cabem. A única esperança são os 
recursos federais, por meio das emendas que nós da 
bancada de Roraima temos levado para a Prefeitura 
de Boa Vista.

Por esta razão, Sr. Presidente, aproveito esta 
oportunidade em que milhares de prefeitos de todo o 
Brasil estão em Brasília para narrar os seus dramas 
e buscar um alívio para as dificuldades de seus mu-
nicípios, para vir a esta tribuna e registrar a situação 
de extrema dificuldade que vive a capital de Roraima, 
merecendo, portanto, um olhar mais atento, mais fra-
terno, do Governo Federal. 

Aproveito a oportunidade também para reforçar 
o apelo à presidenta Dilma Rousseff, que ontem par-
ticipou da Marcha dos Prefeitos e que, tenho certeza, 
está sensibilizada com esta situação. 

Algumas medidas já foram anunciadas e, no que 
estiver ao seu alcance, sabemos que a presidenta fará 
todo o possível para minimizar o sofrimento dos brasi-
leiros que vivem nas pequenas e médias cidades do 
interior deste país.
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De forma imediata, a presidenta Dilma anunciou 
a liberação de 750 milhões de reais para assegurar o 
pagamento das obras já iniciadas. Os procedimentos 
da Caixa Econômica serão simplificados para agilizar 
o repasse dos recursos. Também está previsto para 
junho o PAC do saneamento básico para municípios 
com menos de 50 mil habitantes. 

Entre todas essas medidas, destaco mais uma 
vez neste plenário a assinatura da Medida Provisória 
que libera recursos para o custeio das creches muni-
cipais que estão sendo construídas. 

Por outro lado, nos anima o propósito do governo 
federal de ajudar os pequenos municípios na elabora-
ção de projetos e a oferta de 30 mil vagas, até 2014, 
para cursos de gestão pública voltados para os gesto-
res municipais, o que pode resolver grande parte dos 
problemas verificados na formalização de convênios 
e no andamento dos projetos.

Como disse, são medidas emergenciais, mas 
que revelam o interesse do Governo Federal em tra-
balhar em parceria com os municípios, em assegurar 
o fluxo financeiro para a manutenção da educação 
básica, da saúde e também para os investimentos em 
infraestrutura.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a sessão e convoco uma outra para 
amanhã, no horário regimental.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 4 
minutos.)

REQUERIMENTOS DE LICENÇA
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