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Ata da 4ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 8 de fevereiro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Wilson Santiago,  
Pedro Simon e João Pedro

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-
to e encerra-se às 20 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Há número regimental.

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2009 (nº 
787/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à 
Floresta Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2009 
(nº 1.082/2008, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sis-
tema Norte Brasil de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Urupá, Estado 
de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 407, de 2009 (nº 
720/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga concessão à Rede Brasileira 
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Porto Velho, Estado de Rondônia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2010 (nº 
932/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Planaltinense Comunitária de Radiodifusão da 
Cidade Satélite de Planaltina – DF para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Planaltina, Distrito Federal;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 2010 (nº 
1.095/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Agrovila São Sebastião – Acas 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Sebastião, Distrito Federal;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2010 (nº 
1.116/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária Paranoá para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
do Paranoá, Distrito Federal; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2010 (nº 
1.649/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção dos Amigos da Colônia Agrícola Vicente Pires 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Taguatinga, Distrito Federal;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de 2010 (nº 
1.815/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Vale do Paraíso, Estado 
de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 2010 (nº 
1.823/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Seringueiras, Estado 
de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2010 (nº 
1.824/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Theobroma, Estado de 
Rondônia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 2010 
(nº 2.037/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Super Rá-
dio DM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2010 
(nº 2.250/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão a Sistema 
de Comunicação Sol Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Anori, Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2010 
(nº 2.171/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Nortão 
Comunicação e Publicidade LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do 
Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 365, de 2010 
(nº 2.154/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rede Pa-
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raibana de Radiodifusão, Sons e Imagens Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Poço Dantas, 
Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 453, de 2010 
(nº 2.019/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Amigos de Palmelo – Acap para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Palmelo, Estado de Goiás;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de 2010 
(nº 2.434/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Radiodifusora Voz do Povo FM 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade do Guará, Distrito Federal;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 479, de 2010 
(nº 2.462/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de 2010 
(nº 1.798/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Agreste Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na ci-
dade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande 
do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2010 
(nº 2.493/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Rádio Regional FM para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Muritiba, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2010 
(nº 2.561/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Rio Corrente Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade 
de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2010 
(nº 2.579/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural Comunitária Jorge Amado para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cotegipe, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 547, de 2010 
(nº 2.611/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária e Cultural da Cidade de Fátima 
– BA para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Fátima, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de 2010 
(nº 2.638/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Pontal do Sul e Norte de 
Itapitanga – Ascomp para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itapitan-
ga, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 2010 
(nº 2.681/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Difusora do Amazonas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de 2010 
(nº 2.701/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Cidade de Campinas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Itu, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 572, de 2010 
(nº 2.273/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura de 
Apucarana para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Apucarana, Estado do 
Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2010 
(nº 2.318/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Terra FM 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Tapejara, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2010 
(nº 2.324/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à União 
Comunitária Catuporanga – UCC para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Tebas, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2010 
(nº 2.329/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Radiodi-
fusão Comunitária Gralha Azul FM para executar 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Araucária, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 2010 
(nº 2.415/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Sacemi 
– Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional 
de Iretama para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Iretama, Estado 
do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2010 
(nº 2.471/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ângulo, 
Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 2010 
(nº 2.472/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade de Terra 
Boa, Estado do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 581, de 2010 
(nº 2.509/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária Arena FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 582, de 2010 
(nº 2.512/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Moradores do Conjunto Hawthorne para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Peabiru, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de 2010 
(nº 2.529/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Cultura de Arapongas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de 2010 
(nº 2.534/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Cidade Pato Branco Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2010 
(nº 2.539/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Londrina Ltda. para explorar 

serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Londrina, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 591, de 2010 
(nº 2.578/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Moradores da Jaguatirica e Adjacências 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Campina Grande do Sul, Estado 
do Paraná; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de 2010 
(nº 1.832/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Paineira para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Ara-
çariguama, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de 2010 
(nº 1.889/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Cidadã para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 2010 
(nº 1.940/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Pró-Desenvolvimento Cultural de Pinhal 
Rádio Comunitária Alegria – FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pinhal, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2010 
(nº 2.594/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Stéreo Liberdade FM Ltda. para explo-
rar serviço de radiofusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Patos de Minas, Estado 
de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 2010 
(nº 2.629/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão ao Sinco 
– Sistema Nacional de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na cidade de Satarém, Estado do Pará; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 607, de 2010 
(nº 2.659/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária da Comunidade de Aranhas 
para executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Senhora de Oliveira, Estado de 
Minas Gerais; 
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2010 
(nº 2.673/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à TV Stúdios de Ribeirão Preto S/C Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens na cidade de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 612, de 2010 
(nº 2.678/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Portel, Estado do Pará; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 615, de 2010 
(nº 2.725/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Difusora Carioca Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 616, de 2010 
(nº 2.731/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à TV Juiz de Fora Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 617, de 2010 
(nº 2.734/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
de Rádio e Televisão Norte Mato-Grossense Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Campinápolis, 
Estado de Mato Grosso; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 618, de 2010 
(nº 2.741/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio Difusora de Catanduva Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
das médias na cidade de Catanduva, Estado de 
São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 619, de 2010 
(nº 2.744/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Fundação João Paulo II para explorar serviço 
de radiofusão sonora em ondas médias na cidade 
de Gravatá, Estado de Pernambuco; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 620, de 2010 
(nº 2.745/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Independente de Barretos Ltda. 

para explorar serviço de radiofusão sonora em 
ondas médias na cidade de Barretos, Estado de 
São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 623, de 2010 
(nº 2.752/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Difusora do Amazonas Ltda. para ex-
plorar serviço de radiofusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 2010 
(nº 1.891/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Alegria 
– RS para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Alegria, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 650, de 2010 
(nº 1.910/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária Liberdade FM 
de Catuípe para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Catuípe, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 652, de 2010 
(nº 1.965/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização ao Clube 
do Livro Amigos da Leitura para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Três de 
Maio, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 653, de 2010 
(nº 2.001/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Obra 
Social e Cultural Santo Antônio para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Caçapava, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 654, de 2010 
(nº 2.012/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Rádio Comunitária de Taquari para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 655, de 2010 
(nº 2.048/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Miriam Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 656, de 2010 
(nº 2.103/2009, na Câmara dos Deputados), que 
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aprova o ato que outorga permissão ao Siste-
ma Bréscia de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Nova Bréscia, Estado 
do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 657, de 2010 
(nº 2.185/2009, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação de Desenvolvimento Comunitário de 
Vila Maria para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Vila Maria, Estado do 
Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 658, de 2010 
(nº 2.375/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Web Co-
municação Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Rio Novo, Estado de Minas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 659, de 2010 
(nº 2.445/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Lazer União e Cultura de Capela de 
Santana para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Capela de Santana, 
Estado do Rio Grande do Sul; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 660, de 2010 
(nº 2.516/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Passo 
Fundense Rádio-TV Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modula-
da na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 661, de 2010 
(nº 2.544/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Fundação 
Cultural e Educativa Padre Victor para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Três Pontas, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 662, de 2010 
(nº 2.556/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema 
Farol de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Curvelo, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 663, de 2010 
(nº 2.565/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Belém Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Belém, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 665, de 2010 
(nº 2.634/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Estância Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de São Lourenço, Estado de Minas 
Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 666, de 2010 
(nº 2.655/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação de Agentes Vida e Saúde de Ciríaco 
para executar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Ciríaco, Estado do Rio Grande 
do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 667, de 2010 
(nº 2.657/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Rádio Li-
toral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 668, de 2010 
(nº 2.669/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Televisão 
Oeste Baiano Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Barreiras, 
Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2010 
(nº 2.675/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização ao Grupo 
Tucano de comunicação Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Tucano, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 670, de 2010 
(nº 2.684/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Colonial Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 671, de 2010 
(nº 2.700/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Mirante Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de São João da Boa Vista, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 672, de 2010 
(nº 2.702/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rede Triunfo de Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada na cidade de Itamaraju, Es-
tado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 673, de 2010 
(nº 2.703/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Emissora Diário da Região Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em frequên-
cia modulada na cidade de Mirassol, Estado de 
São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 674, de 2010 
(nº 2.708/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Comunicação Comunitária São José para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Anguera, Estado da Bahia; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 675, de 2010 
(nº 2.716/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Painfilhense – Ascopan 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Paim Filho, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 676, de 2010 
(nº 2.717/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Vicente 
Dutra para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Vicente Dutra, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 677, de 2010 
(nº 2.736/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM Indus-
trial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Uruçuca, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 678, de 2010 
(nº 2.755/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão Virgílio Ribeiro 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Conceição do Rio Verde, Estado 
de Minas Gerais; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 679, de 2010 
(nº 2.780/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de São Félix do Xingu, Es-
tado do Pará.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2009 (nº 
2.191/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Narcio Rodrigues), que institui o dia 6 de dezem-
bro como Dia Nacional do Extensionista Rural; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 250, de 2009 (nº 
2.207/2007, na Casa de origem, da Deputada 
Nilmar Ruiz), que institui o dia 27 de junho como 
o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser co-
memorado em âmbito nacional; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 2009 (nº 
3.593/2008, na Casa de origem, do Deputado 
Luis Carlos Heinze), que dispõe sobre a institui-
ção do Dia Nacional do Calcário Agrícola; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2010 (nº 
5.819/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Luiz Alberto), que inscreve os nomes dos he-
róis da Revolta dos Búzios João de Deus, Lucas 
Dantas, Manuel Faustino e Luis das Virgens no 
Livro dos Heróis da Pátria; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 164, de 2010 (nº 
5.255/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Roberto Alves), que confere ao Município de Tau-
baté, no Estado de São Paulo, o título de Capital 
Nacional da Literatura Infantil; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2010 (nº 
6.498/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Luiz Carlos Hauly e outros Senhores Deputa-
dos), que institui o ano de 2011 como o Ano da 
Holanda no Brasil. 
Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-

missão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos 
vão à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-
blicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Há oradores inscritos.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva como 
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – V. Exª está inscrito pela Liderança, Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Senador Cristovam, V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ser 
inscrito para uma comunicação inadiável; e peço a V. 
Exª que retire o meu nome da lista de inscrições.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
- PB) – À Secretaria, para registrar a solicitação de 
V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti; em seguida, ao Senador Francisco Dornelles.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Eu gostaria que a Senadora Vanessa ficasse como 
primeira inscrita para uma comunicação inadiável; e 
eu fico como o segundo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB - 
PB) – Deferida a solicitação de V. Exª.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
por dez minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que-
ro hoje abordar um tema que, se fosse considerar o 
tamanho da área, eu poderia dizer que é o tema mais 
importante do País: a Amazônia, cuja área correspon-
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de a 61% do território nacional. Então, eu não pode-
ria deixar de incluir, neste início de legislatura, o tema 
para debate. Principalmente, chamando a atenção do 
novo Governo, sob o comando da Presidente Dilma, 
para a nossa região.

É muito importante que nós tenhamos um plano 
nacional de desenvolvimento da Amazônia, porque, 
quando se fala em Amazônia, o que se vê na televisão, 
nos documentários, nas reportagens, é mata, bichos 
e, quando muito, índios.

Eu tenho aqui os dados – não sei se finais – 
do Censo de 2010, de que na Amazônia habitam 
25.469.352 pessoas. E aqui nós temos habitantes das 
capitais como Belém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, 
Boa Vista, Macapá, Cuiabá e São Luís, já que parte do 
Maranhão está na Amazônia. Então uma área de 61% 
do território nacional, com uma população maior que 
a maioria dos Países da América Latina – por exem-
plo, maior que a Venezuela, que faz fronteira com o 
meu Estado de Roraima –, não tem uma política que, 
de fato, valorize prioritariamente o ser humano, o ha-
bitante da Amazônia. E isso faz com que a Amazônia 
ainda tenha, por exemplo, registros de doenças con-
sideradas doenças descuidadas, como é o caso da 
tuberculose, notadamente entre a população indígena, 
hanseníase, a oncocercose, uma série de doenças que 
têm tratamento, algumas até com prevenção, mas que 
ainda imperam na região por falta de uma política que 
leve em conta, primeiro, a importância dessa região 
da Amazônia. Região que tem 11 mil quilômetros de 
fronteira seca com Países que vão desde o Suriname, 
passando pela Guiana Francesa, a ex-Guiana Inglesa, 
República da Guiana atualmente, e descendo, passan-
do pela Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru.

No entanto, as fronteiras que são vitais para o 
País e para a região são mais descuidadas do que 
qualquer outra coisa na Amazônia, e é por lá que en-
tram as drogas e as armas que abastecem o narco-
tráfico dos grandes centros do País, como é o caso 
do Rio de Janeiro.

Então, pensar em resolver alguns problemas 
nacionais, sem cuidar da Amazônia, sem cuidar das 
fronteiras, é, no mínimo, eu considero, uma engana-
ção, para não dizer palavra mais forte.

Aqui no Senado, eu já tive a oportunidade de pre-
sidir a Subcomissão da Amazônia e, até o ano passa-
do, presidi a Subcomissão Permanente da Amazônia 
e da faixa de fronteira.

Nesse período, num trabalho de diagnosticar 
a região, objetivando a apresentação de um projeto 
para criar um Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Amazônia, nós ouvimos vinte autoridades da região, 
como o Presidente da Funai, o Presidente do BN-

DES, para ver que planos existiam no BNDES para o 
desenvolvimento econômico e social da Amazônia, o 
Ministério do Meio-Ambiente, o Presidente do Ibama, 
o Ministério da Integração Nacional, a Secretaria-Geral 
da Organização do Tratado de Cooperação Amazôni-
ca, o Governo de Roraima, o Ministério da Defesa, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Diretor do Inpa, 
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Pre-
sidente da Embrapa, a Academia Brasileira de Ciên-
cias, a Reitora da Universidade do Acre, a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, o Centro de 
Biotecnologia da Amazônia, o Museu Paraense Emí-
lio Goeldi, o Instituto Evandro Chagas, a Embrapa da 
Amazônia Oriental, não ouvimos ainda a da Amazô-
nia Ocidental, o Ministério das Relações Exteriores e 
alguns presidentes de Assembléias.

Senadora Vanessa, para quê? Para fazer um 
diagnóstico a partir do sentimento e da inteligência 
daqueles que estão na Amazônia. Porque nós esta-
mos cansados, na Amazônia, de receber receitas e 
propostas que são fabricadas por amazonófilos, mas 
não por amazônidas. Isso provoca uma distorção que 
não ajuda a população da Amazônia.

A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Em seguida, com muito prazer.

Por exemplo, nós temos uma população indígena 
na Amazônia de 206 mil índios. Pode parecer pouco, 
mas são 206 mil brasileiros que, em comparação com 
toda a população indígena no Brasil, é significativa. No 
entanto, nem sequer para os índios existe uma política 
de valorização do ser humano.

A minha preocupação é esta: que política temos 
para melhorar a condição de vida do homem, da mu-
lher e da criança na Amazônia?

Antes de prosseguir, quero ouvir com muito prazer 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que é uma Senadora 
da Amazônia, do nosso Estado do Amazonas.

A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Muito 
obrigada, nobre Senador Mozarildo. Primeiro, quero di-
zer da minha alegria em fazer um aparte a V. Exª neste 
plenário do Senado Federal e, segundo, quero dizer que 
tenho a certeza de que não só travaremos aqui nesta 
Casa um grande debate sobre a nossa região, sobre 
a Amazônia, mas também realizaremos um grande 
trabalho em defesa da Amazônia. Aliás, daremos con-
tinuidade à dedicação de muitos Parlamentares, tanto 
Senadores quanto Deputados Federais, em relação à 
região, ao seu desenvolvimento, à busca da qualidade 
de vida da sua gente. V. Exª, Senador Mozarildo, meu 
vizinho do Estado de Roraima, tem sido uma dessas 
vozes. V. Exª tem um mandato muito ligado à defesa 
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da região e à defesa daquele povo. Então, quero dizer 
que estarei ao seu lado nessa luta, para que possamos 
transformar a região que já é, do ponto de vista das 
suas riquezas e potencialidades naturais, a mais rica 
do Planeta, mas que também seja rica na qualidade 
de vida, no acesso à educação, no acesso à saúde 
da sua população. Tenho certeza de que a saída para 
o Brasil e para o mundo está na nossa região. Basta 
que se invista em pesquisa, em ciência, em tecnolo-
gia, transformando as nossas riquezas em produtos 
com valor agregado. Esse é o grande desafio de V. Exª. 
Saiba que é o meu grande desafio também. Parabéns 
não só pelo pronunciamento, mas pela conduta que 
vem tendo nesta Casa nos últimos anos. Estou aqui 
muito para aprender com o trabalho de V. Exª. Muito 
obrigada, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senadora Vanessa, V. Exª, como Deputada Federal, 
notabilizou-se – eu diria – de maneira prioritária, jus-
tamente pelo trabalho em defesa da Amazônia. E fico 
muito feliz que V. Exª esteja hoje no Senado, porque 
tenho certeza de que esta nossa luta vai ser reforçada, 
inclusive com melhor articulação com a Câmara dos 
Deputados, a fim de que façamos um trabalho aqui no 
Parlamento visando a produzir, já que nunca houve, 
por parte do Poder Executivo e também – diria – do 
próprio Poder Legislativo, uma espécie de Estatuto da 
Amazônia. Aliás, compunha a plataforma do Presidente 
Lula na sua primeira campanha. Ele dizia: “É chegada 
a hora de se parar de dizer o que não se pode fazer 
na Amazônia, mas de dizer como pode, o que pode e 
como é que devem ser feitas as coisas na Amazônia 
para que possam todos que lá vivem – repito, homens, 
mulheres, crianças – ter uma vida melhor”.

Finalizo, enfatizando a importância de podermos 
ouvir todos os Governadores, todos os Prefeitos das 
capitais, pelo menos, universidades federais, estaduais 
e municipais da região – alguns centros de referência 
da inteligência da Amazônia já foram ouvidos –, para 
que ainda neste semestre possamos apresentar este 
projeto para que seja debatido na Câmara, no Sena-
do e, aprovado, possa se transformar num plano in-
dependente de atuais Presidente, Governadores; que 
seja realmente uma grande cartilha para valorizar as 
pessoas que vivem na Amazônia que, aliás, eu sempre 
digo, pagam alto preço para continuarem a ser brasilei-
ros porque lá as condições sanitárias e de saúde são 
piores do que no resto do Brasil e o atendimento, mais 
precário do que em todas as regiões do País. Portanto, 
neste meu primeiro pronunciamento desta legislatura, 
quero deixar esta palavra em defesa da Amazônia.

Voltarei para falar depois da mineração na Ama-
zônia porque é impossível acreditar que tenhamos 

tanta riqueza que não exploramos por firulas, já que 
é permito pela Constituição a exploração mineral na 
Amazônia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles, 
pela Liderança do PP.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, meu prezado ilustre Senador Wilson Santiago, 
que muito honra o Estado da Paraíba e este Senado 
Federal...

Eu pediria que a Senadora Vanessa...
Senador Wilson Santiago....
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – V. Exª está com a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 

É uma honra falar numa sessão presidida por V. Exª, 
ilustre Senador que muito honra o Estado da Paraíba, 
Srªs e Srs. Senadores, quero congratular-me com a 
Presidenta Dilma Rousseff pelo envio ao Senado Fe-
deral de mensagem propondo a nomeação do Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux para o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Competência, dignidade, caráter, espírito público 
são outros nomes do Ministro Luiz Fux. Dono de um 
currículo que honra a magistratura brasileira, Luiz Fux 
chegará ao Supremo Tribunal Federal em um momento 
importante para o País, em que esse tribunal deverá 
tomar importantes decisões envolvendo as finanças 
públicas, o processo eleitoral, as garantias e direitos 
do cidadão.

Luiz Fux foi membro do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro, sendo hoje Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. O Ministro Luiz Fux é catedrático 
em Processo Civil e livre-docente da mesma disciplina, 
aprovado em concursos realizados pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro.

Tem em sua biografia a elaboração de mais de 17 
obras jurídicas, destacando-se a sua tese de cátedra 
Tutela de Segurança e Tutela da Evidência, publica-
da pela editora Saraiva. É autor do notável Curso de 
Processo Civil, obra em volume único, 2.000 páginas, 
publicado pela editora Forense em sua 5ª edição.

O Ministro Luiz Fux é membro eleito da Acadê-
mica Brasileira de Letras Jurídicas e, em 2009, assu-
miu a presidência da Comissão de Juristas instituída 
pelo Senado Federal, para elaborar o novo Código 
de Processo Civil, que foi transformado no PL nº 166, 
aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos 
Deputados.

O Ministro Fux tem participação comprovada em 
aproximadamente 500 eventos nacionais e interna-
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cionais, tendo representado o Brasil em importantes 
fóruns internacionais.

Srªs e Srs. Senadores, o Supremo Tribunal Fe-
deral é hoje o mais importante órgão do Estado bra-
sileiro, exercendo, para a tranquilidade do País, além 
das atribuições a ele inerentes, quase as funções de 
um poder moderador. A presença do Ministro Luiz Fux 
no Supremo Tribunal Federal vai honrar esse tribunal, 
vai honrar o Estado do Rio de janeiro e vai engrande-
cer o Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
terminar, eu queria dizer que tomou posse ontem como 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio o 
Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos.

O novo presidente é magistrado altamente con-
ceituado pela sua competência, seriedade, capacida-
de de trabalho e de liderança. Magistrado de carreira, 
é natural da cidade de Cambuci, no Estado do Rio de 
Janeiro; formou-se pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal Fluminense.

Desde 1979, honra a magistratura do Estado do 
Rio. Tomaram também posse o Desembargador Antônio 
José Azevedo Pinto, como Corregedor Geral de Justiça, 
e os Desembargadores Nametala Jorge; Nascimento 
Póvoas Vaz; Eduardo Ferreira Duarte como primeiro, 
segundo e terceiro vice-Presidentes.

Como Senador do Estado do Rio de Janeiro, 
quero congratular-me com o Tribunal de Justiça do 
Rio pela presença de desembargadores tão ilustres na 
Presidência, na Corregedoria e nas vice-presidências 
desse Tribunal.

Gostaria também, neste momento, de prestar 
minha homenagem ao ex-Presidente Desembargador 
Luiz Zveiter, pelo importante trabalho que realizou na 
Presidência do Tribunal, deixando para o seu sucessor 
um tribunal informatizado e considerado o mais eficiente 
do País. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio recebeu 
1.218.000 novos processos e julgou 1.233.000, tendo 
julgado mais ações que recebeu, mostrando um ele-
vado índice de produtividade.

O Estado do Rio de Janeiro sente-se honrado 
em ter tido na Presidência do Tribunal de Justiça um 
magistrado da categoria de Luiz Zveiter e ter hoje 
como seu sucessor o Presidente Manoel Alberto Re-
bêlo dos Santos.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Entre os Senadores presentes, está na lista de 
oradores o Senador Waldemir Moka.

V. Exª tem dez minutos.
A próxima é a Senadora Vanessa Grazziotin, para 

uma comunicação inadiável. 

Com a palavra, o Senador Waldemir Moka por 
dez minutos.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Wilson Santiago, do querido Estado da 
Paraíba, é um prazer e uma alegria vê-lo presidindo a 
sessão do Senado Federal, uma vez que V. Exª, assim 
como eu, é egresso da Câmara Federal. Temos aqui 
também a Senadora Vanessa Grazziotin, que repre-
senta um dos Estados mais belos deste País, o nosso 
querido Amazonas. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um 
dia muito especial para mim. Sou do Mato Grosso do 
Sul, Senador Pedro Taques, irmão do nosso querido 
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul nasceu do nosso 
querido Mato Grosso. Para V. Exª ter uma ideia, sou 
formado pela então Universidade Federal do Mato 
Grosso, embora seja do Mato Grosso do Sul. 

Mas quero dizer da minha alegria. Comecei em 
Campo Grande como Vereador, nos idos de 1982. Pre-
sidi a Câmara Municipal de Campo Grande. Recém-
formado médico, no primeiro ano, na primeira legisla-
tura, eu presidi a Câmara da nossa capital. A partir de 
então, fiz carreira como Deputado Estadual por três 
mandatos em meu Estado, fui Deputado Federal por 
três mandatos e hoje chego ao Senado Federal. É minha 
estreia nesta tribuna e faço este discurso com muita 
emoção, com uma felicidade muito grande, de alguém 
que sentiu muito ao deixar a medicina para dedicar-se à 
carreira política. Senador Mozarildo, V. Exª, que é meu 
colega médico, sabe que a medicina é uma carreira 
apaixonante. Quando me dediquei à carreira política, 
senti muito, mas continuei dando aula, Mozarildo. Fui 
professor da Universidade Federal, professor de Quí-
mica, nos anos 1970, durante quinze anos. Preparei, 
no meu Estado, muitos jovens que hoje são médicos, 
dentistas, engenheiros.

Nessa campanha, obtive a solidariedade do meu 
Estado. Quero aqui reconhecer o apoio do Governador 
do meu Estado, André Puccinelli, médico como nós. 
Eu e o André começamos juntos, em 1982. Sempre no 
meu querido velho MDB, nunca tive outro Partido na 
minha vida. Estou filiado ao MDB desde 1978. Nunca 
tive um outro Partido na minha vida. Procuro sempre a 
trincheira. Já divergi, já disputei... Aliás, eu e o Senador 
Wilson Santiago disputamos a Liderança do PMDB na 
Câmara dos Deputados. Eu me orgulho muito de ter 
disputado com o Senador Wilson Santiago.

Mas quero dizer a cada um de vocês que essa 
trajetória política sempre veio acompanhada de uma 
dedicação muito grande ao meu Estado, Mato Gros-
so do Sul.
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Eu entrei para a política pelas mãos do saudoso 
Senador Ramez Tebet. Ramez, na época, me orienta-
va. Ele sempre foi a grande liderança do Estado. Acho 
que Mato Grosso do Sul teve grandes Senadores. Pre-
sidiu o Congresso Nacional o Senador Fragelli, tam-
bém do meu Estado, da nossa querida Aquidauana, 
mas o Senador Ramez Tebet foi o sul-mato-grossense 
que alcançou a maior projeção nacional, pelo menos 
no meu entendimento, ao presidir o Congresso Na-
cional e ao ser Ministro da Integração Nacional. Para 
o nosso orgulho, hoje, a sua filha, Simone Tebet, é a 
Vice-Governadora. Nós disputamos e ganhamos a 
eleição recentemente, com o Governador André e a 
Vice Simone Tebet.

Eu dizia aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras 
que tive o privilégio de fazer parte da Mesa Diretora 
da Câmara dos Deputados e de presidir a Comissão 
de Agricultura.

Vejo aqui a Senadora Ana Amélia e tenho um or-
gulho muito grande de me dirigir a ela. Ao longo des-
se tempo, tive o prazer de ser entrevistado por essa 
extraordinária jornalista, que conhece como ninguém 
um segmento que eu, particularmente, mesmo não 
sendo produtor rural... Normalmente, quando falo de 
Mato Grosso do Sul defendendo os produtores rurais, 
alguém diz: “Esse deve ser um grande latifundiário do 
Mato Grosso do Sul”. Não sou. Sou um médico e pro-
fessor, mas entendo que, ao defender a agricultura e a 
pecuária, eu defendo a economia do meu Estado. 

Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia, 
para minha alegria. 

A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Meu caro Senador 
Waldemir Moka, é uma alegria muito grande aparteá-
lo. Eu lhe agradeço as generosas referências ao meu 
trabalho. Como o senhor, também sinto uma grande 
emoção, porque estou chegando pela primeira vez a 
uma Casa legislativa. Eu queria cumprimentá-lo por 
seu trabalho na Câmara dos Deputados, pelos ser-
viços prestados ao País, em especial ao seu Estado. 
Nós costumamos cobrar do setor primário alguns pro-
cedimentos que não cobramos de outros setores da 
Nação brasileira, em particular pela importância e pelo 
relevo que tem a produção de alimentos, grãos, carne, 
que fazem a riqueza do País. Quando se olha a nossa 
balança comercial e a pauta de exportação, o que nós 
vemos de relevo e de prioridade são exatamente os 
produtos saídos do campo, desde as matérias-primas 
até os produtos manufaturados, os de valor agregado, 
como o etanol, cantado em prosa e verso para o bem 
do País, além de outros produtos, como o complexo 
carne, que tem no seu Estado um dos mais importantes 
na pauta de exportações. Então, todo o trabalho que 
o senhor fez, mesmo não sendo um produtor rural, foi 

identificado com essa grandeza que é a produção da 
economia do Brasil. Felizmente, a Presidenta Dilma 
Rousseff, na sua Mensagem ao Congresso Nacional, 
reconheceu a importância desse setor dizendo que 
era inconcebível que um País que produz mais de 130 
milhões de toneladas de grãos tenha ainda camadas 
da população que passam fome. Pois são essas distor-
ções, meu caro colega Waldemir Moka, que nós aqui 
temos que trabalhar para corrigir. Quero, como o se-
nhor, estar empenhadíssima em preservar o interesse 
daqueles produtores que se sacrificam para colocar 
na mesa dos brasileiros um café da manhã, um almo-
ço e uma janta a preços estáveis e competitivos. Mas 
nem sempre esse produtor é reconhecido, seja pelos 
governos, seja pela própria sociedade, que deveria 
entender um pouco melhor o trabalho que ele faz no 
dia a dia. Parabéns pela sua estreia no Senado. Muito 
obrigada, mais uma vez, pelas suas referências e va-
mos estar juntos porque temos pela frente um enorme 
desafio, o Código Florestal, que é de interesse não dos 
produtores rurais, mas da Nação brasileira. Parabéns, 
sucesso e que Deus o proteja.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Ao 
agradecer à Senadora Ana Amélia, quero dizer da ale-
gria que sinto. Tenho certeza de que esta Casa haverá 
de ouvir uma pessoa que tem uma formação importan-
te, uma contribuição muito grande a dar aqui. 

É claro que esta Casa hoje também ganha, pois 
vejo, para minha grande alegria, o ex-Governador Blairo 
Maggi, do Estado irmão Mato Grosso, um empresário, 
um homem que realmente dedicou toda a sua vida à 
produção e é reconhecido nacional e internacionalmen-
te como um dos grandes produtores deste País.

Tenho certeza, Governador Blairo Maggi, de que, 
com V. Exª e com a Senadora Ana Amélia, haveremos 
de construir aqui uma discussão importante sobre o 
Código Florestal. Enganam-se aqueles que acham 
que o produtor rural é quem quer devastar o meio 
ambiente. 

Eu sou do Mato Grosso do Sul. O Pantanal é, de 
longe, o “bioma” – entre aspas – mais preservado deste 
País. Há mais de 250 anos que os pantaneiros produ-
zem a chamada proteína vermelha, a carne bovina, e 
nunca houve um bioma tão preservado como o de Mato 
Grosso do Sul. Essa é a prova inequívoca.

Eu costumo perguntar como é que o produtor 
rural, que depende da água, depende da terra e de-
pende de clima, iria querer um tiro no próprio pé. Não 
existe isto. E nós haveremos de construir... Tenho cer-
teza de que a Câmara vai votar o texto do Deputado 
Federal Aldo Rebelo, e nós haveremos de aprimorar 
com a ajuda de V. Exª.
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Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Waldemir, é uma honra grande ouvi-lo aqui. 
Primeiro, V. Exª falou da sua trajetória de Vereador 
a Senador. Isso é importante demais, e nós temos a 
origem comum de sermos médicos. Eu só não tive o 
prazer de ser Vereador e Deputado Estadual porque, 
na época, Roraima era um território federal. Portanto, 
só se elegia Deputado Federal, e eu comecei como 
Deputado Federal, fui Deputado Federal constituinte 
e hoje sou Senador. E eu quero dizer que talvez V. 
Exª tenha tido o mesmo dilema: de largar a medici-
na para se dedicar à política. Quando eu tomei essa 
decisão, acho que assim como V. Exª, pensei o se-
guinte: continuar tratando os doentes, os pacientes é 
um prazer imenso, uma satisfação grande, mas cui-
dar do desafio de atender um paciente, um doente 
social como de fato são as Unidades da Federação 
– notadamente era o meu território federal de Rorai-
ma, que conseguimos transformar em Estado com 
a iniciativa da Constituinte, e eu era constituinte... 
Portanto, quero dizer que fico muito feliz de ter um 
colega médico. Somo quatro: eu, V. Exª e mais dois. 
Espero que nós possamos fazer um trabalho muito 
grande no que tange, além dos problemas das nossas 
regiões, ao grande problema, o número um no País, 
que é corrigir o Sistema Único de Saúde, a questão 
da assistência à saúde no Brasil, que está, não diria 
mais nem que está na UTI, mas está muito mal, e 
precisamos urgentemente tratá-la.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Agra-
deço ao Senador Mozarildo e gostaria de dizer que, 
sobre quem disputou a última eleição no ano passado, 
duvido que haja algum parlamentar que não tenha ou-
vido e que não tenha chegado a esse diagnóstico que 
V. Exª faz. A questão da saúde é, de longe, o problema 
nacional mais agudo.

Como médico, estou devendo, Senador Mozaril-
do, uma atuação mais firme, mais consequente e mais 
direta em relação à saúde. Durante 12 anos, não que 
eu não tenha ajudado, ali na Frente Parlamentar da 
Saúde, com o Deputado Federal Rafael Guerra entre 
tantos outros, mas eu me dediquei – confesso – muito 
mais à questão da agricultura. Mas, aqui no Senado, 
eu começaria – já ouvi pronunciamentos de outros 
colegas aqui – com essa questão da regulamentação 
da Emenda nº 29. Não é possível mais que este País 
deixe para os prefeitos, prefeitos, na grande maioria, 
que têm obrigação de colocar 12% do percentual do 
que arrecadam para a saúde. É muito difícil a prefeitu-
ra que não coloca acima de 20%, 25%, em detrimento 

dos Estados e principalmente da União. A União, por 
mais paradoxal que possa parecer...

(Interrupção do som.)

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – É im-
pressionante. Faltam recursos. Nós temos que chegar 
a essa conclusão. E não adianta mais ficar mandando 
para um lado e para o outro. O Congresso deve regu-
lamentar. É a Emenda nº 29 que vai fazer com que os 
recursos cheguem lá na ponta, porque hoje toda essa 
carga da saúde está nos ombros dos Prefeitos dos 
nossos Municípios.

O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – Senador 
Moka, V. Exª me permite um aparte?

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Con-
cedo um aparte ao Senador Vital do Rego, com o 
qual, assim como com o Senador Wilson Santiago, 
chegamos juntos.

O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – Chegamos 
juntos – eu, V. Exª, o Presidente Wilson, a Senadora 
Vanessa, aqui ao meu lado –, chegamos juntos com 
o mesmo ímpeto de V. Exª, vindos da Câmara. E V. 
Exª vem pelo PMDB, meu Partido, Partido que honra 
as tradições do povo brasileiro, e vem munido de uma 
carga de trabalho extraordinária. Na condição de mé-
dico, na companhia de Mozarildo, na companhia de 
V. Exª, eu me sinto assim um pouco frustrado de não 
estar no dia a dia da sala de cirurgia ou do ambulatório 
médico, mas sei que agora estamos defendendo uma 
cidadania maior, uma medicina ainda mais ampla. E 
eu tenho absoluta convicção de que V. Exª vai dar, em 
nome do nosso Partido, o PMDB, um grande testemu-
nho de operosidade, de eficiência no exercício do seu 
mandato. Seja muito bem-vindo, Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, meu amigo, Senador Vital do Rego.

Concedo, rapidamente, um aparte – permita-me 
– à Senadora Vanessa, pois não quero ser indelicado 
com essa extraordinária mulher do Amazonas.

A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Eu 
que agradeço, nobre Senador, a gentileza de V. Exª e 
de nosso querido Senador Wilson Santiago pela con-
cessão do tempo a mais para que a gente possa fazer 
aparte. Na realidade, eu quero apenas cumprimentá-
lo, Senador Moka. V. Exª foi um dos Deputados mais 
destacados na Câmara em defesa do desenvolvimento 
do País, sobretudo...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – E fez 

isso com grande responsabilidade. E, como profissio-
nal da saúde, levanta questões que são fundamentais 
sobre as quais nós devemos nos debruçar e conven-
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cer a Presidente Dilma, o novo Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, da necessidade da aprovação da 
Emenda nº 29. Então, estou com V. Exª nesta luta e 
tenho convicção de que, quem sabe, até o final do ano, 
a gente possa ver essa emenda aprovada. Obrigada. 
Parabéns e meus cumprimentos.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Se-
nador Wilson Santiago, eu não gostaria de encerrar 
este pronunciamento sem ouvir os dois irmãos do meu 
querido Mato Grosso: Senador Pedro Taques e o Go-
vernador Blairo Maggi.

O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Senador Moka, 
é uma honra cumprimentá-lo. E só quero fazer uso 
desta palavra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
para dizer que tenho certeza de que V. Exª honrará o 
Estado de Mato Grosso do Sul aqui no Senado, se-
guindo a trajetória de grandes Senadores...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Lúdio Coelho, 
Wilson Martins, Ramez Tebet, Fragelli, e, tenho certe-
za, V. Exª também seguirá nessa toada. A Lei Comple-
mentar pode nos ter separado – Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul –, mas a nossa história é a mesma. 
Tenho certeza que o Mato é de todos nós! Parabéns! 
Tenho certeza de que V. Exª trará uma contribuição, 
com a sua experiência de médico, parlamentar e a de 
um homem antenado com as questões do agronegó-
cio. Muito obrigado, Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Eu 
que agradeço, Senador Pedro Taques, V. Exª que re-
presenta aqui uma das instituições mais importantes 
deste País, que é o Ministério Público. Muito obrigado. 
Honra-me o aparte de V. Exª.

Finalmente, Senador Presidente Wilson Santiago, 
concedo o aparte ao Governador Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Caro Senador 
Moka, é um prazer poder aparteá-lo, embora eu tenha 
chegado já no final do seu depoimento.

(Interrupção do som.)

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Só para regis-
trar, Senador Moka, que a vossa referência à questão 
do Código Florestal vai ser uma oportunidade, e todos 
nós teremos a oportunidade de discutir o que quere-
mos para o nosso País em termos de desenvolvimento. 
Acho que a Casa será unânime em defender um de-
senvolvimento autossustentado, um desenvolvimento 
que passe olhando pela preservação, mas também 
olhando para o passado. Acho que o relatório do Aldo 
Rebelo, quando vier para esta Casa, virá para que a 
gente possa fazer uma profunda reflexão do que foi 
feito no passado. E eu li o relatório esta semana, e ele 
conta a história de todo o processo de ocupação do 

País, porque surgiu a primeira reserva legal, qual era 
a sua função...

(Interrupção do som.)

O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Que nós pos-
samos dar ao trabalhador, ao empresário rural, a todo 
setor do agronegócio brasileiro, da agricultura familiar 
tranquilidade para produzir. Portanto, o senhor será um 
dos expoentes desta Casa. Militou na Câmara sempre 
defendendo a agricultura, e eu quero parabenizá-lo e 
dizer que, também como mato-grossense, estaremos 
aqui para apoiá-lo nas suas reivindicações e nos seus 
pleitos pelo Mato Grosso do Sul.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Pre-
sidente, encerro o pronunciamento pedindo desculpas 
a V. Exª por ter-me alongado. Eu gostaria realmente de 
encerrar dizendo que chego com muita humildade e 
orgulho em agradecer aos sul-mato-grossenses a hon-
ra e o privilégio que me deram de representar o nosso 
Estado aqui na Câmara Alta, no Senado Federal.

Podem ter certeza V. Exªs de que pretendo ser 
aqui aquele companheiro disponível, aquele compa-
nheiro capaz de entender as necessidades do País.

(Interrupção do som.)

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Que-
ro defender o meu País, o meu Estado e também 
todos os Municípios do Mato Grosso do Sul. E aqui 
me permito uma referência final: cito a minha querida 
Bela Vista, que fica lá na fronteira do Paraguai, onde 
começa este País.

Um grande abraço.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Parabéns, Senador Moka.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Para uma comunicação inadiável...
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Depois da Senadora 
Vanessa. Não consigo falar antes dela pela precedência 
afetiva que a Senadora Vanessa tem. Após a Senadora 
Vanessa, na forma regimental, estou inscrito para as 
comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Já inscrevi V. Exª, de acordo com o Regimento.

Está com a palavra a Senadora Vanessa, por 
cinco minutos.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Senador Itamar Franco, V. Exª tem a palavra.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Faço uma solicitação 
a V. Exª. Na primeira oportunidade, eu gostaria de fa-
lar como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – V. Exª está inscrito, Senador.

Com a palavra a Senadora Vanessa para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
fazer uma solicitação. Em primeiro lugar, na semana 
passada eu fiz um pronunciamento aqui da tribuna e 
não consegui concluir o meu primeiro discurso no Ple-
nário desta Casa, que foi feito por escrito. Então, gos-
taria de solicitar que fosse dado como lido na íntegra 
e que fosse feita a sua publicação também.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – V. Exª será atendida na forma do Regimento. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, nobre Presidente.

Segundo, um novo registro, que diz respeito à saú-
de, assunto que me traz a esta comunicação inadiável. 
Semana passada, na última quinta-feira, tive a felicida-
de de participar do primeiro ato público da Presidente 
Dilma Rousseff. Foi um ato ligado à saúde, em que ela 
anunciou, dentro do programa Saúde Não Tem Preço, 
a inclusão de dois novos itens no programa Farmácia 
Popular: os itens de medicamentos de combate à hi-
pertensão e à diabetes.

Isso é muito importante. Falo aqui não apenas 
como Senadora, mas como farmacêutica que sou, 
profissional da área da saúde que tem a convicção ple-
na de que saúde não se faz sem que se dê o acesso 
pleno da população brasileira ao medicamento; medi-
camento que é capaz de restaurar e inclusive prevenir 
as doenças, Sr. Presidente.

Então, quero aqui cumprimentar a Presidente Dil-
ma e o Ministro Alexandre Padilha por esta iniciativa. 

Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer outro 
registro, sobre uma situação muito grave que vivem 
alguns Estados do nosso Brasil, incluindo o meu Es-
tado do Amazonas, a maior Unidade da Federação. 
Vivemos um problema muito sério de cólera, da pos-
sibilidade de voltarmos a ter uma epidemia de cólera 
e um problema sério no avanço da dengue, sobretudo 
na capital do Estado, a cidade de Manaus.

Sr. Presidente, para que V. Exª tenha ideia, so-
mente neste ano de 2011 – pouco mais de um mês – 
já foram registrados, Senador Vital do Rego, mais de 
530 casos de dengue no Estado do Amazonas, levando 
a quatro mortes, inclusive a de um garoto, um jovem, 

muito jovem, de 13, 14 anos de idade, que acabou fa-
lecendo há alguns dias. 

Então, ao tempo em que faço este registro, estou 
acompanhando a atenção que vem dando o Governo 
do Estado do Amazonas, o Governador Omar Aziz e 
seu Secretário, Wilson Alecrim, mas quero fazer um 
pedido de público, aqui deste plenário, ao Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha: é preciso que se aumen-
tem os recursos destinados ao Estado na prevenção 
da dengue. O Amazonas não é qualquer Estado; é um 
Estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 
e prevenir a cólera em um Estado como o Amazonas, 
com uma realidade específica difícil, é muito difícil. 

Então, quero aqui apelar ao Ministro Alexandre 
Padilha, que tinha uma viagem marcada a Manaus para 
tratar do problema da dengue, para que remarque a 
sua ida e dê uma atenção maior a todos nós. 

Falo da dengue e também da possibilidade de 
cólera. Nós estamos no nosso País recebendo mi-
lhares de refugiados haitianos, que, além de viverem 
dificuldades econômicas naquele País, passaram por 
uma tragédia recente, que foi o terremoto. E o destino 
de grande parte desses haitianos, Senador Mozarildo, 
tem sido a nossa região e uma cidade do Estado, Ta-
batinga. Estima-se que Tabatinga, que é uma cidade 
fronteiriça com a Colômbia e com o Peru, já tenha re-
cebido em torno de novecentos haitianos, que vivem 
em uma situação muito precária. E sabemos como a 
cólera tem avançado no Haiti. Então, há uma vigilân-
cia redobrada.

Por isso, Sr. Presidente, essas preocupações 
me trazem a este plenário para proferir este pronun-
ciamento e também fazer um apelo público ao Minis-
tro Alexandre Padilha. Nós acompanhamos o Ministro 
desde a época em que era Ministro das Relações Ins-
titucionais e, como médico-sanitarista, à frente agora 
do Ministério da Saúde, não temos dúvida de que fará 
um belo trabalho em nome do País. 

Assim como nós todos, ele está muito preocupa-
do com o avanço da dengue no País, especialmente 
em alguns Estados, e eu aqui reforço essa preocupa-
ção, dizendo que a nossa realidade é muito delicada, 
é uma realidade crítica. 

Ontem mesmo eu conversava com o Governa-
dor Omar, do Amazonas, e ele me falava da sua pre-
ocupação e das ações que o Governo, por intermédio 
da Secretária de Saúde, da Vigilância Sanitária, vem 
desenvolvendo no Estado. No entanto, precisamos 
efetivamente de um apoio, de uma presença maior 
do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas para 
resolver esse problema. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é com muito orgulho e senso de res-
ponsabilidade que ocupo no dia de hoje, pela primeira 
vez, a tribuna desta Casa no cargo de senadora da 
República do Brasil. Até chegar aqui, passei por uma 
longa trajetória na vida pública. 

Comecei na militância política em 1979 no movi-
mento estudantil, quando cheguei a presidir o Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal 
do Amazonas. Na ocasião, participei da conquista da 
meia passagem nos ônibus.

Em seguida, assumi o cargo de professora na 
Escola Estadual Solon de Lucena, quando também 
comecei a participar ativamente do movimento sin-
dical. Na condição de diretora da então Associação 
Profissional dos Professores do Amazonas (APPAM), 
hoje SINTEAM, participei de grandes batalhas como 
a conquista do piso salarial da categoria e ainda da 
elaboração do novo Estatuto do Magistério Estadual. 
Também participei da direção da Confederação Geral 
dos Trabalhadores, da CGT, e na Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação, a CNTE.

Tanto no movimento estudantil quanto no mo-
vimento sindical, ganhei a convicção de que as con-
quistas só aparecem com muita determinação, luta e 
organização da sociedade. Foi com essa compreensão 
que na época participei ativamente dos movimentos 
pelas Diretas Já! Da redemocratização do país e em 
defesa da Amazônia.

Minha filiação partidária, se deu em 1980 no 
PCdoB, partido que mais profundo vinculo com os 
movimentos sociais, com os trabalhadores e com os 
menos favorecidos, nele permaneço filiada até hoje. 
Através dele, aceitei o desafio de disputar em 1988 uma 
cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Na ocasião, 
fui eleita como uma das mais expressivas votações, a 
segunda do pleito. Nas eleições de 1992 fui reeleita, 
novamente com a segunda maior votação. Em1996, 
fui reconduzida para o terceiro mandato de vereadora, 
dessa vez como a mais votada.

Foram dez anos de atuação parlamentar na Câ-
mara Municipal de Manaus, onde tive o prazer de 
ter como colega o saudoso senador Jefferson Péres. 
Nesse período, além de legislar e exercer implacável 
fiscalização ao poder executivo, aprofundei os meus 

conhecimentos sobre os principais problemas da nos-
sa capital e do Estado. 

Em 1998, elegeram-me deputada federal, mais 
uma vez a mais votada em Manaus. Em 2002, com 
aproximadamente 200 mil votos, proporcionalmente a 
segunda maior votação do país, voltei à Câmara para 
o meu segundo mandato. Desta vez como parlamentar 
da base de sustentação do governo Lula, ao contrário 
dos anos anteriores, quando fiz oposição ao governo 
de Fernando Henrique Cardoso.

Nas eleições de 2004, concorri pela primeira 
vez a um cargo majoritário. Fui candidata a prefeita 
de Manaus. Cheguei na terceira colocação, fiz uma 
bela campanha. Em 2006, retornei para o meu terceiro 
mandato na Câmara dos Deputados. 

Como Deputada Federal, presidi a Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento 
Regional; coordenei a bancada do Amazonas; e ain-
da presidi o Grupo Brasileiro do Parlatino e o Grupo 
Parlamentar Brasil Cuba, o qual ainda cordeno, deste 
grupo participam mais de 200 parlamentares do Con-
gresso Nacional.

Também fui vice-presidente da Comissão Per-
manente Mista de Mudanças Climáticas do Congresso 
Nacional e líder do PCdoB na Câmara. Nos três man-
datos de deputada federal, tive a felicidade de ser bem 
avaliada como uma deputada muito atuante e, na lista 
do Diap, de 2010 fui classificada entre os 100 parla-
mentares mais influentes do Congresso Nacional.

Como legisladora, consegui aprovar quatro pro-
jetos que se transformaram em Projetos que também 
passara por esta casa. São elas: controle por meio 
eletrônico da produção, comercialização e prescrição 
médica dos medicamentos; instituição do dia 3 de de-
zembro como o Dia Nacional de Combate à Pirataria 
e Biopirataria; resgate dos Feriados de Tiradentes 
(21 de abril) e de Finados (2 de novembro) e; a insti-
tuição do dia 20 de janeiro como o Dia Nacional dos 
Farmacêuticos.

Entre as grandes batalhas, coloquei o mandato a 
serviço dos trabalhadores para impedir que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso acabasse com direitos 
históricos como remuneração do trabalho noturno, o 
FGTS, o 13º salário e a licença a maternidade, uma 
vez que o projeto do executivo que o negociado pre-
valecesse sobre o legislado. 

Aliás, fui voz contrária a política neoliberal do 
Governo FHC que tinha como receituário do FMI o 
aumento de impostos, arrocho salarial, altas taxas de 
juros e o desmanche do Estado com a venda de im-
portantes empresas estatais. 
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Com a eleição de Lula em 2002, novas perspec-
tivas foram abertas para o país no sentido do desen-
volvimento econômico e justiça social. Ao término dos 
oito anos de mandato dele, os números falam por si. 
Foram criados mais de 14 milhões de empregos, três 
vezes a mais do que os oito anos de FHC. Nos gover-
nos de Lula, o salário mínimo cresceu 74% a mais do 
que a inflação e valor atual chegou a R$ 291,31 dólares 
contra R$ 77 dólares do governo anterior. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tras de Domicílios, a miséria caiu pela metade entre 
2003 a 2008, o que significa que mais de 20 milhões 
de pessoas saíram da condição de miséria extrema.

No campo econômico, o governo Lula triplicou 
o PIB per capta em dólar e o Brasil voltou a ser a oi-
tava economia do mundo. Dobraram as exportações 
e a balança comercial alcançou superávit recorde. O 
acumulado nos oito anos foi de US$ 255,6 bilhões. 
Na era FHC a balança registrou déficit de US$ 8,7 
bilhões.

Ao contrário de FHC, que reduziu o papel do 
Estado a mero regulador de mercado, o Governo Lula 
atuou como agente efetivo de desenvolvimento. A mé-
dia atual de investimento é de R$ 75,8 bilhões e vem 
crescendo devido às obras do PAC. O risco-país saiu 
de 2.035 pontos para 178 pontos e as reservas atin-
giram US$ 253,1 bilhões em junho do ano passado. 
No final do governo FHC, as reservas eram de US$ 
37,8 bilhões.

No meu Estado, o presidente Lula acabou com o 
clima de instabilidade vivido pelas indústrias da Zona 
Franca de Manaus, que empregavam cerca de 40 mil 
trabalhadores na época. Ameaçadas com o fim dos 
incentivos fiscais, muitas delas reduziram os investi-
mentos e causaram desemprego em massa.

Hoje, a situação é bem diferente. O Presidente 
Lula ajudou a bancada do nosso Estado com prorro-
gação dos incentivos até 2023 e garantiu constantes 
reuniões do Conselho de Administração da Suframa 
para aprovar novos projetos. Resultado: o faturamento 
das indústrias é recorde 36 bilhões de dólares e hoje 
são gerados no Polo Industrial mais de 100 mil em-
pregos diretos.

O governo do presidente Lula também contribuiu 
com a construção do gasoduto Coari-Manaus que 
com FHC não saiu do papel. Fui obrigada a ingressar 
na Justiça para que essa importante obra para o meu 
Estado fosse uma realidade.

Lula teve como aliado no Estado o então governa-
dor Eduardo Braga, companheiro de bancada e colega 
de chapa na coligação vitoriosa das últimas eleições. 

Braga, junto com Omar Aziz, atual governador, e um 
importante número de parlamentares representam no 
Amazonas a mesma força transformadora que foi ope-
rada no plano nacional. 

Realizam-se no Estado obras estruturantes que 
vão garantir um outro patamar de qualidade de vida 
para a nossa população. Cito aqui o Prasamim, a Pon-
te Sobre o Rio Negro, Escola de Tempo Integral e a 
perspectiva de levarmos os incentivos da Zona Franca 
para a região Metropolitana de Manaus.

Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nas últimas eleições a população amazonense soube 
avaliar os campos opostos da política. Teve discerni-
mento para compreender que de um lado estavam 
candidatos comprometidos com as mudanças e os 
avanços e, do outro, forças que representavam o pas-
sado. E, por isso, garantiu uma vitória histórica para 
presidenta Dilma, o governador Omar Aziz, Eduardo 
Braga e para minha candidatura.

Enfrentei uma campanha sórdida, sobretudo por 
meio da internet e da propaganda eleitoral na tevê. 
Chegaram a divulgar de forma mentirosa que a Jus-
tiça Eleitoral havia suspendido o meu registro e que 
eu havia votado contra o salário mínimo de R$ 600. A 
propaganda mentirosa saiu do ar a mando da Justiça 
Eleitoral.

Mantive a postura firme de dialogar com a popula-
ção prestando contas do meu trabalho e apresentando 
propostas. Ou seja, uma campanha propositiva e de 
alto nível, repudiando o jogo rasteiro.

Até mesmo depois da vitória, houve quem não 
aceitasse a realidade e a vontade popular. Apresen-
taram falsas provas para impedir que os candidatos 
majoritários da nossa coligação tomassem posse. É 
a postura antidemocrática de quem não aceita o re-
sultado das urnas. 

Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
assumo o mandato de senadora com o objetivo de con-
tribuir para aprofundar as mudanças que começaram 
com o presidente Lula e que precisam continuar com a 
presidenta Dilma. É de fundamental importância que o 
Brasil continue na trajetória de crescimento econômico 
com distribuição de renda e justiça social.

O caminho para isso é aumentar gradativamen-
te a taxa de investimento e diminuir juros, evitando 
o arrocho fiscal. Também é preciso que avancemos 
nas reformas estruturantes como a política e a tri-
butária.

Representante do Amazonas nesta Casa, serei 
intransigente na defesa da Zona Franca de Manaus, que 
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é considerada a eficiente política de combate às desi-
gualdades regionais que vem dando certo no país. 

Vou ajudar a levar mais investimentos ao Estado 
que se prepara para receber a Copa do Mundo de 2014. 
Para isso, é necessário concluir obras importantes na 
área de infraestrutura: A Arena Esportiva, Aeroporto 
Internacional, Porto, monotrilho e setor energético.

Vamos trabalhar também para levar os incentivos 
da Zona Franca para a Região Metropolitana de Ma-
naus, um compromisso de campanha. Os municípios do 
interior também necessitam de investimentos pesados 
na área de educação e saúde com a construção de 
escolas de tempo integral e a contratação de médicos 
especialistas. Defenderei também a instalação de um 
polo gás-químico no Estado.

Junto com outros senadores da região, continuarei 
defendendo o desenvolvimento sustentável da Ama-
zônia como a melhor forma de preservar a floresta e 
agregar novos valores à economia local. Para isso, te-
remos que aumentar os investimentos, principalmente 
em ciência e tecnologia. 

Enfim, aos meus colegas de parlamento tenham 
a certeza de que vou dar minha parcela de contribui-
ção para que a população brasileira reconheça nesta 
Casa um importante instrumento da democracia e um 
espaço com credibilidade na política nacional.

Obrigada.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a Secretaria de Estado de Saúde 
do Amazonas enviou, na segunda-feira, 7 de feverei-
ro, uma equipe de médicos e técnicos de laboratórios 
para o município de Tabatinga, que dista 1.108 km de 
Manaus, nossa capital, para desenvolver trabalhos 
para evitar a reintrodução da cólera no Amazonas e 
no Brasil. Vivemos também a ameaça da epidemia de 
dengue no nosso Estado. São problemas graves, que 
demandam a ação urgente dos serviços públicos de 
saúde e, é claro, necessitam recursos financeiros vul-
tosos, recursos que o Amazonas não tem!

O Amazonas viveu uma epidemia de cólera em 
1991. Os últimos casos da doença no estado foram 
registrados em 1998. Porém, atualmente centenas 
de haitianos buscam refúgio, sobrevivência e oportu-
nidades de trabalho no nosso Estado, devido à grave 
situação vivida por seu país, cujas condições piora-
ram ainda mais depois do terremoto que devastou a 
ilha em janeiro de 2010. Lá, uma epidemia de cólera 
já causou, desde outubro passado, mais de duas mil 
mortes e deixou mais de 11 mil doentes. O secretário 
da Saúde do Amazonas, Wilson Alecrim, teme que 

dentre os 600 haitianos que estão na região de Ta-
batinga, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru, 
existam doentes ou portadores do vibrião colérico. O 
presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), 
Bernardino Albuquerque, que coordena a equipe que 
está em Tabatinga, está preocupado com os portado-
res assintomáticos do Vibrio cholerae, que causa a 
doença. O período de incubação da cólera é de cinco 
a sete dias, mas parte dos portadores da bactéria não 
apresenta sintomas. 

Os imigrantes haitianos instalaram-se em mo-
radias precárias, com escassa situação de higiene e 
em locais com exíguo saneamento básico. Em tal am-
biente, imagine-se o risco de epidemia, já que a cólera 
é causada por uma bactéria que se multiplica rapida-
mente no intestino humano. A bactéria é eliminada por 
meio das fezes, com consequente contaminação de 
água e alimentos por via direta ou por insetos, como 
as moscas. A transmissão da doença é facilitada por 
condições precárias de higiene e deficiências no sa-
neamento básico. Os rios, lagos e igarapés podem 
ser vias de disseminação da cólera, já que a popula-
ção utiliza essas águas para consumo direto e para 
o preparo de alimentos. O sofrimento que a doença 
causa – que pode levar à morte – envolve diarréia 
abundante, prostração, cãibras e retenção da urina 
na bexiga (anúria).

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, outro problema 
que enfrentamos no nosso Estado é a possibilidade 
de uma epidemia dengue na capital e em vários mu-
nicípios. Em 2010, foram confirmados 1.597 casos de 
dengue em Manaus e 4.182 casos no Amazonas. No 
ano anterior, ocorreram 588 casos na capital e 1.467 
no Estado. Neste ano de 2011, até o último dia 3, fo-
ram registrados no Amazonas 530 casos confirmados 
de dengue, dos quais 524 em Manaus. Somente neste 
ano, ocorreram quatro mortes por dengue. As notifica-
ções (casos suspeitos ainda sem confirmação) são de 
aproximadamente 2,7mil em todo o Estado.

Os hospitais e pronto-socorros da rede privada, 
instalados em Manaus, estão com atenção redobrada 
para o diagnóstico, tratamento e assistência a pacientes 
com dengue. O secretário de Saúde, Wilson Alecrim, 
alerta para a necessidade de manter os profissionais 
em permanente alerta para o diagnóstico da doença 
e, principalmente, para o tratamento adequado dos 
casos que evoluírem para um quadro grave. Em 98% 
dos casos de dengue, não há gravidade e o paciente se 
recupera em casa. Mas é necessário o máximo alerta 
para os 2% que podem ter complicações. A dengue 
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é uma virose, com sintomas da doença semelhantes 
às demais viroses. 

Registro aqui estes fatos graves para alertar às 
autoridades federais sobre a necessidade de garan-
tir verbas para a Saúde no Amazonas. Um Estado de 
dimensão continental como o nosso, onde o simples 
fato de se deslocar de uma região a outra assume pro-
porções de uma epopeia – e quero relembrar que a 
distância entre Manaus e Tabatinga é de mais de um 
mil e 100 km –, o atendimento às necessidades de 
saúde, sanitarismo, educação, dentre outros, requer 
altos investimentos. Os amazonenses confiam que 
a presidenta Dilma Rousseff, a quem deram a maior 
votação proporcional do país, será sensível ao atendi-
mento urgente das necessidades do Estado e garantirá 
a liberação dos recursos necessários à execução das 
ações do ano em curso.

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

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Dos presentes, neste momento, tem a palavra 
o Senador Walter Pinheiro por dez minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Senador Mário Couto, tem V. Exª a palavra 
pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o 
Senador Walter se encaminha à tribuna, peço apenas 
uma informação.

Eu gostaria de saber qual a posição da minha 
inscrição, na tarde de hoje, e quantos oradores – por-
que cheguei agora – já usaram da palavra?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Não estava V. Exª no momento, então nós 
chamamos os Senadores seguintes. Vejamos de que 
forma vamos inscrever V. Exª, acomodá-lo, porque sei 
da importância do pronunciamento de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado. 
Fico aguardando, então.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Se V. Exª puder comparecer à Mesa para se 
inscrever, seria regimentalmente o mais importante.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não, 
vou fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros companhei-
ros, quero aproveitar – é a primeira vez que uso esta 
tribuna, aqui no Senado – para trazer as minhas pala-
vras de agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela 
oportunidade de chegar até o Senado da República e, 
portanto, desta tribuna poder agradecer também, na 
mesma linha, ao povo baiano pela generosa votação 
e pela oportunidade de me fazer representante aqui 
do povo baiano no Congresso Nacional.

Claro que agradeço muito a minha esposa, aos 
meus filhos, meus familiares, meu pai, minha mãe, 
meus irmãos, aos meus companheiros de partido, 
aos meus companheiros, inclusive, da jornada que 
empreendemos na Bahia com todos os partidos que, 
naquela coligação em torno da candidatura do nosso 
Governador Jaques Wagner, tiveram oportunidade, 
inclusive, de nos apoiar. Ao mesmo tempo, agradeço 
a esses partidos o apoio imediato. Agradeço ao Go-
vernador do Estado pela confiança depositada nessa 
jornada, até porque a nossa candidatura surgiu muito 
de um processo de turbulência.

Venho de uma jornada longa de quatro mandatos 
na Câmara Federal, sendo o último interrompido pela 
oportunidade que me foi concedida pelo Governador 
Jaques Wagner de exercer o honroso cargo de Secre-
tário de Planejamento do Estado da Bahia, somando-
se, assim, a esta minha vida pública a possibilidade e 
a experiência de passar pelo Executivo.

Portanto, quero dizer que agora, como Senador 
da República, a partir do 3.630.000 votos obtidos nas 
urnas, volto a frisar, pela generosidade, pela sinergia 
e pela decisão do povo baiano, que esses votos me 
permitiram, de forma muito tranquila, poder exercer 
aqui essa oportunidade ímpar como o Senador mais 
votado, mas, ao mesmo tempo, com a responsabilida-
de ampliada para essa nova jornada.

Das vezes anteriores, eu agi exatamente honran-
do aquilo que foi a opção do povo baiano. Lembro-me 
de que, na primeira votação que tive como Deputado 
Federal, na eleição de 1994, quando obtive somente 
19.000 votos para a última votação de Deputado Fe-
deral, obtive a soma de mais de 200.000 votos. Por-
tanto, uma demonstração clara de uma identificação 
com o povo baiano, que me permite agora atravessar 
de um lado para o outro, que me permite agora, no 
exercício desta Casa, poder contribuir com as ações 
do meu Estado, poder contribuir decisivamente com 
as ações do Brasil, poder contribuir com o Governo da 
nossa Presidenta Dilma Rousseff, fazendo a completa 
sinergia entre os interesses do povo baiano, entre a 

27ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



01702 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

gestão do Governo da Bahia e a gestão do Governo 
da nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Quero dizer que, para tanto, espero continuar 
merecendo do povo baiano a confiança e farei da 
mesma forma que fiz ao longo da minha vida públi-
ca, com o mandato de Vereador em Salvador, com os 
quatro mandatos de Deputado Federal, com a minha 
vida marcada, desde o início da minha juventude, no 
movimento estudantil, na escola técnica federal, no 
movimento sindical, na luta envolvendo os trabalha-
dores de telecomunicações deste País. E, agora, sem 
dúvida nenhuma, espero, merecendo a companhia de 
Deus e o apoio do povo da Bahia, continuar essa nos-
sa trajetória de participação política.

Vem de longe – e contarei um pouco aqui – a mi-
nha experiência, que foi forjada a partir dessa nossa 
luta no movimento estudantil.

Orgulha-me muito poder hoje assistir, aqui da tribu-
na da Casa, aos anúncios do nosso Governo, o Governo 
Lula, que permitiu que o povo brasileiro pudesse ter, em 
oito anos, mais escolas técnicas do que aquilo que foi 
construído ao longo de toda uma trajetória neste País.

Fui o Deputado que, em 1997, entrou com um 
projeto de decreto legislativo para sustar o decreto, meu 
Presidente Wilson Santiago, do então Ministro Paulo Re-
nato, que buscava acabar com as escolas técnicas do 
Brasil, usando o argumento de que a maioria, de que a 
juventude brasileira adentrava a escola técnica, mas não 
ia para o mercado de trabalho e, sim, para o vestibular, 
para as universidades. Ora, se esse era o fato daquela 
época, o correto era estender para toda a rede pública 
o sucesso de formação e diria até de qualidade do en-
sino empreendido pela escola técnica federal.

Orgulha-me muito poder ter participado daquela 
experiência e ter ali, inclusive, constituído a minha forma-
ção profissional. Foi dentro da escola técnica ainda que 
constituí a minha família. Quando saí da escola técnica, 
já tinha dois filhos. O Eunício, um deles, voltou a essa 
mesma escola em que eu estudei para fazer o curso de 
Química. E hoje ele é engenheiro químico da Petrobras, 
na Bahia, essa grande empresa que orgulha todos nós.

Portanto, foi nessa luta que comecei minha vida 
pública. A partir de então, fui para a luta do movimento 
sindical. Fui para a Câmara de Vereadores, em Salvador. 
Depois, cheguei ao Parlamento num momento decisivo 
do debate sobre a quebra do monopólio e a reformu-
lação das telecomunicações de nosso País. Participei 
ativamente desses dois processos como Deputado: 
um, até pelo fato de ser minha origem, meu campo 
profissional; o outro, pelo compromisso de brasileiro, 
de defender o desenvolvimento para esta Nação.

O resultado daquela luta está aqui hoje: a história 
do pré-sal, a história dos investimentos em pesquisa, a 
história de uma empresa que cresceu exatamente de-
pois de uma decisão de governo para que pudéssemos, 
usando esse instrumento, ter a oportunidade de aplicar 
o desenvolvimento em diversas áreas do nosso País.

No Senado, pretendo dar seguimento ao trabalho 
desenvolvido na Câmara ao longo dos meus quatro 
mandatos, sobretudo para consolidar as conquistas 
empreendidas neste País sob a batuta e o comando 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero conti-
nuar trabalhando nas questões de infraestrutura, no 
desenvolvimento científico e tecnológico.

Aliás, muita gente fala, meu Deputado Eunício 
Oliveira. Vou chamar-lhe de meu Deputado, porque 
foi meu Presidente da Comissão de Ciência e Tecno-
logia no último período. Ali, nós dois – agora, no Se-
nado – travamos enormes e completas batalhas para 
o desenvolvimento científico neste País.

Orgulho-me muito de ter participado daquela Co-
missão. Orgulho-me muito de, ao longo desses quatro 
mandatos, ter aprendido no Parlamento a importân-
cia da ciência e da tecnologia, pois muita gente faz 
o alarde, muita gente anuncia, mas, na prática, muita 
gente, às vezes, abandona na hora de se fazer o Or-
çamento, na hora de definir essa que é a peça central, 
estruturante para um país crescer e se desenvolver: o 
debate da infraestrutura, que, ao longo dos anos, foi 
relegado neste País.

Ausência de planejamento é outra área a que 
quero me dedicar de forma intensa. Não há como de-
senvolver um país sem o aspecto do planejamento. 
Alguns adotam posturas açodadas; alguns adotam a 
postura do fazimento; alguns têm uma relação com o 
Orçamento meramente como se estivessem tratando 
com um calhamaço de números. Ora, a própria ditadura 
militar, com todos os seus erros, chamou o Orçamento 
de orçamento-programa. Nesse quadrante, é importante 
que olhemos para o Orçamento como uma peça capaz 
de agregar, de absorver e de conter aquilo que, de forma 
planejada, apontamos e escrevemos no PPA.

Quero trabalhar nesta Casa entendendo qual é 
o papel da comunicação, esse que é o elemento de-
cisivo para as nossas vidas. Não a comunicação no 
puro e estrito senso do que se veicula e o que não se 
veicula, mas a comunicação como direito humano, a 
comunicação como essência.

Tive a oportunidade de batalhar na Câmara a 
parcela que me levou, inclusive, ao grande embate da 
Lei Geral de Telecomunicações. E, hoje, esse debate 
volta à tona. E quero registrar aqui a minha posição 
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quanto àquele erro da época que eu tanto anunciava: 
a separação entre radiodifusão e telecomunicações.

Comunicação compreende telecomunicações, co-
municação compreende comunicações, comunicações 
compreende radiodifusão. Separando essas partes, 
nós não temos como adotar uma postura [...]

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – [...] cai-
xa de fósforo ou espelho. Comunicação é levar todas 
as condições para que todos, onde quer que estejam, 
em aldeias, na periferia, em qualquer lugar deste País, 
possam ter acesso a todas as formas de comunica-
ção, possam ter a infraestrutura, possam ser incluídos 
nesse novo cenário.

Trabalhei nesta Casa, aqui no Congresso Nacional, 
firmemente, na regulamentação da radiodifusão comuni-
tária. Sou um dos autores dos projetos, tanto na área de 
rádio comunitária quanto na área da TV digital. E é bom 
frisar: foi o desenvolvimento brasileiro feito numa iniciativa 
adotada por nós, em 2007, na área da TV digital, coman-
dada por pesquisadores brasileiros, inclusive da Universi-
dade de Campina Grande e outras mais, chefiados pela 
equipe do professor Luiz Fernando, da PUC do [...]

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – [...] pela 
sua capacidade de dialogar com todos e quaisquer pa-
drões existentes no mundo. Portanto, produzido pelos 
nossos pesquisadores brasileiros.

Avançamos no aspecto da TV digital, avançamos 
no aspecto do instrumento de inclusão. Hoje o grande 
debate é poder instalar banda larga em todo o País, 
permitir que todo e qualquer cidadão possa ter acesso 
à Internet. De nada adianta, minha cara Vanessa, falar 
que o preço do computador baixou. Para quê? Só para 
que as pessoas possam adquiri-lo e tê-lo como se fos-
se uma sofisticada máquina de escrever?

Na Bahia, até de forma muito criativa, o que é 
muito peculiar aos baianos da publicidade, há uma 
brincadeira que diz: o computador não é 0800, mas é 
799, demonstrando a queda do preço...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...acon-
teça de forma universal em tempos.

Somos de uma época em que, aqui no Brasil, as-
sistíamos a uma verdadeira desova dos avanços tecnoló-
gicos. Hoje não. O que acontece no mundo num mesmo 
momento acontece no Brasil, mas é preciso acontecer 
para todos e não para poucos. Por isso é importante o 
papel de uma Telebrás que possa congregar, que possa 

compartilhar a infraestrutura e permitir que os serviços 
cheguem a diversos lugares de nosso País. Foram mais 
de 15 milhões de empregos gerados ao longo dos oito 
anos pelo Governo Lula, foram transformações profundas 
no aspecto da infraestrutura, foram medidas enormes do 
ponto de vista da inclusão social.

Lembro-me de que, neste mesmo Parlamento, 
tive oportunidade de aprovar aqui, em 2002, o crédito 
agrícola de dois bilhões...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...quase 
sete vezes e meia a mais do que aquilo de 2002.

Essa inclusão permitiu que mexêssemos na eco-
nomia local, que sacudíssemos cada cidade, que cri-
ássemos em cada canto deste País a oportunidade de 
renda, de trabalho, para que cada um pudesse viver 
na sua terra, viver não a partir de uma obrigação de 
estar no solo sem poder sair.

Interiorizamos o ensino superior. A Bahia, que 
passou sessenta anos com uma única universidade, 
hoje conta com três universidades federais, partindo 
para sua quarta universidade: a Universidade Federal 
do Oeste da Bahia.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é importante falar 
dessas obras do PAC, é importante falar desse aumento 
de postos de trabalho, é importante falar dessa transfor-
mação econômica, mas é importante a gente falar...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Seja você 
quem for, esteja você onde estiver, em sua vida, em 
algum momento, você vai precisar de alguém do seu 
lado (Fora do microfone.).

Esse é o desafio que temos nós como legisla-
dores, esse é o desafio que temos nós como homens 
públicos. (Fora do microfone.)

Esse pensamento de Ridley coincide exatamente 
com o meu desejo, o desejo do povo baiano, o desejo 
eterno de poder contar sempre aqui no Senado, na 
Câmara Federal, lado a lado, com uma bancada como 
temos hoje – a chegada da minha companheira Lídice 
da Mata que, junto comigo, fomos empreendedores 
dessa nova virada da Bahia.

A Bahia elegeu a primeira Senadora mulher da 
República; a Bahia, minha Senadora Lídice, no passado, 
mandava para cá quem a província designava para que 
aqui chegasse. Já não estamos falando mais da província 
da Bahia, estamos falando agora de uma nova Bahia.
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Aqui encontramos João Durval e aqui chegamos, 
eu e Lídice, para que pudéssemos completar, neste novo 
estágio, o trio da Bahia, o trio de uma nova Bahia...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...para 
que pudesse considerar este outro pronunciamento 
meu aqui também, eu peço que seja dado como lido 
nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – V. Exª será atendido na forma do Regimento 
Interno, Senador Walter.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Vou en-
cerrar, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Ainda há outros companheiros inscritos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Vou deixar 
este pronunciamento e vou encerrar, Sr. Presidente.

Mas quero só fazer este registro, que foi o episódio 
vivido pelo povo do Nordeste – V. Exª também experimentou 
isso – com o apagão na última quinta-feira próxima passada, 
que, na realidade, todos nós... Eu até fiz uma crítica muito 
dura, porque a explicação apresentada por um técnico da 
Chesf não condiz com a verdade da Chesf.

Eu não posso acreditar que uma simples peça 
tenha causado todo aquele problema. Um sistema que 
é robusto, um sistema que é bem gerido, um sistema 
que tem profissionais capacitados, um sistema bem 
constituído, com rota alternativa, um sistema que tem 
todas as inovações que possam...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – V. Exª terá a oportunidade de se inscrever em 
outro momento, Senador Walter.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Muito obri-
gado, Sr. Presidente. Agradeço a paciência de V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO

O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) _ Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna desta Casa, para fazer 
um registro sobre o ocorrido na madrugada da última 
sexta-feira, no dia quatro de fevereiro, que deixou oito 
estados da região Nordeste do Brasil, incluindo o meu 
estado, a Bahia, às escuras.

Essa situação na qual só foi normalizada por volta 
de cinco horas da manhã, teve o relatório preparado 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e 
apresentado pelo Ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão sobre as causas preliminares do desabasteci-

mento de energia elétrica. De acordo com o documen-
to, o apagão foi devido ao desligamento automático 
de linhas de transmissão o que afetou o conjunto de 
empresas como Chesf, STN, ITN, TSN e todas as ge-
radoras, transmissoras e distribuidoras dos estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Piauí e a Bahia.

A explicação do diretor de operações da Compa-
nhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Mozart 
Bandeira Arnaud, que afirmou ter sido uma “falha no 
circuito eletrônico de uma subestação em Pernambu-
co”, não está de acordo com o sistema atual. Afinal, 
existe um plano de contingência do sistema de energia 
de abastecimento de energia. Por isso, lamento a ex-
plicação apresentada pelo diretor da Chesf, pois para 
mim, a pior falha está na ausência de uma ação eficaz 
com, sistemas viáveis para dar continuidade aos ser-
viços. O sistema é projetado e feito para isolar e sua 
‘base’ de cobertura ser deslocada para atendimento e 
manutenção dos serviços por outras usinas.

Esse tipo de posicionamento apresentado pelo 
Diretor da Chesf expõe o sistema de energia elétrica 
a uma suposta fragilidade, que em minha opinião, não 
existe. O nosso sistema é robusto. Existe um plano alter-
nativo que talvez não tenha sido posto em prática. Um 
exemplo disso é o ERAC _ Esquema Regional a Alívio 
de Carga que é considerado um dos mais importantes 
Sistemas Especiais de Proteção _ SEP. O ERAC é um 
sistema desenvolvido, por meio da sua correta atuação 
e possibilita através dos diagnósticos, de análises, evitar 
os blecautes, graças a perfeita adequação do ERAC no 
que se refere à disponibilização de carga para corte em 
estágios dentro de valores recomendados. E outros sis-
temas criados para suportar a carga de energia.

Por isso, concordo com o Ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, quando ele diz que o sistema 
brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim, ele é. 
Temos um plano alternativo e por isso, não podemos 
afirmar que foi apenas uma “falha na subestação de 
energia” e ficar por isso mesmo. Segundo o secretário-
executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio 
Zimmermann, a causa do apagão foi uma falha no 
cartão de proteção da subestação Luiz Gonzaga, em 
Pernambuco. Ele afirma, porém, que o problema não 
foi causado por falta de manutenção do equipamen-
to, pois esse mesmo estava rigorosamente em dia. 
O Ministério de Minas e Energia agiu corretamente 
investigando as causas deste problema, assim como 
prometeu o Ministro Lobão. Paralelo a isso, o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já está elaborando 
um relatório de análise de perturbação.

Quero destacar que a ação dos técnicos possi-
bilitou o restabelecimento de energia elétrica com a 
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normalização total em toda região Nordeste. Porém, 
devemos analisar rigorosamente o ocorrido evitando 
cria clima de desconfiança num sistema que é tecno-
logicamente, bom. O momento agora é de avanço.

A presidenta Dilma Rousseff já determinou uma 
fiscalização nos equipamentos das linhas de transmis-
são. Esse problema, considerado um evento “raro”, pela 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), foi 
registrado como o maior apagão na região Nordeste afe-
tado não só a produção em parte do pólo petroquímico 
de Camaçari, onde 34 fábricas pararam de funcionar 
trazendo prejuízos incalculáveis, mas também a vida 
da população que sofreu diversos transtornos.

Porém, o nosso sistema atual funcionou ao longo 
de anos sem nenhum problema, inclusive, recebendo 
investimentos em linhas e gerações de energia, como 
por exemplo, o programa social “Luz Para Todos”.

O Programa é coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e 
executado pelas concessionárias de energia elétrica 
e cooperativas de eletrificação rural, tem o desafio de 
acabar com a exclusão elétrica no país.

Utilizando a energia como vetor de desenvolvi-
mento social e econômico das comunidades brasilei-
ras, estamos contribuindo para a redução da pobreza 
e aumento da renda familiar, facilitando a integração 
dos programas sociais do governo federal, além do 
acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento 
de água e saneamento.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 
o programa já garantiu a inclusão de mais de treze mi-
lhões de pessoas em todo o Brasil. Hoje, milhares de 
famílias já podem acender a sua lâmpada e ter alguns 
confortos da vida moderna como ligar a TV. Essa inicia-
tiva transformou a vida dessas pessoas para melhor.

A Bahia foi o Estado que mais fez ligações elétri-
cas chegando a acumular mais de 400 mil domicílios 
com energia e mais de dois milhões de baianos con-
templados com o programa “Luz para Todos”.

Por meio do programa “Luz para Todos”, reduzimos 
o número de pessoas que enfrentam diariamente os 
transtornos da falta de energia, e que, por muitas vezes, 
se vêem obrigados a partir para uma situação irregular 
como os famosos “gatos de energia”. Tenho a convicção 
de que a capacidade de gestão da presidenta Dilma e 
do Ministro Lobão, são suficientes para apresentar re-
sultados positivos nesses constantes desafios.

A realização de programas como esse do Go-
verno Federal é um exemplo real de que estamos no 
caminho certo, buscando soluções também em relação 
aos apagões. Esse fato ocorrido não pode contaminar 
as ações eficazes do Governo.

Os apagões não são um privilégio do Brasil. Ou-
tros países, como a Indonésia, por exemplo, enfren-
tou um blecaute em 2005, quando 100 milhões de 
pessoas ficaram até 12 horas sem energia. Inúmeros 
países tiveram problemas gravíssimos: Estados Uni-
dos, Canadá, Itália, Indonésia, Argentina, Venezuela. 
É uma realidade para a qual temos de sempre estar 
preparados. Blecautes não podem ser evitados, mas 
podem ter planos emergenciais. Para garantir uma re-
posição rápida e o menor prejuízo possível.

Obrigado.
A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – V. Exª tem a palavra, pela ordem, e, logo em segui-
da, pela Liderança do PPS, o Senador Itamar Franco.

A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nos termos 
regimentais, gostaria de solicitar a leitura de requeri-
mento de minha autoria, que está sobre a mesa, tra-
tando do desarquivamento do PL nº 122/06.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem também, Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – O requerimento de V. Exª já está sobre a mesa 
e, logo após os oradores, será votado.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – PB) 
– Senadora Marinor, V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu quero solicitar a 
inscrição pela Liderança do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Será inscrita, Senadora.

Com a palavra, pela Liderança do PPS, o Sena-
dor Itamar Franco. V. Exª tem cinco minutos regimen-
talmente.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Cinco 
minutos igual ao orador que me antecedeu?

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – PB) 
– Com tolerância, Senador, regimentalmente também.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condi-
ção de Líder do PPS, trago a V. Exªs uma sugestão 
do nosso Partido.

O Congresso Nacional prepara-se para, uma 
vez mais, debater o valor do novo salário mínimo. Até 
agora temos a proposta do Governo, de R$545,00, 
e, pelo menos, duas outras propostas: a das centrais 
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sindicais, de R$580,00, e ainda a proposta do Gover-
nador José Serra, durante a campanha, de um salário 
mínimo de R$600,00.

É bom que seja assim, senhores. É bom e natu-
ral que tenhamos opiniões divergentes, afinal estamos 
tratando de um assunto da maior gravidade, que trará 
repercussões na economia do País, qualquer que seja 
o seu desfecho.

E mais importante: o salário mínino que aqui vier-
mos a deferir trará reflexos no seio da família brasileira, 
especialmente das menos favorecidas, que, infelizmen-
te, ainda são expressiva maioria em nosso País.

Senhoras e senhores, eu não cometeria a levian-
dade de, com as informações de que dispomos, apontar 
qual seria o valor possível para o piso salarial brasileiro. 
Há que ter responsabilidade para fazer isso.

Por isso mesmo, entendo oportuno esta Casa, 
especialmente a Comissão de Assuntos Econômicos, 
dar a máxima prioridade para a discussão dessa maté-
ria. Na verdade, Sr. Presidente, mais do que oportuna, 
penso que a iniciativa é necessária.

As Centrais Sindicais, pelo que diz o noticiário, 
sustentam que sua proposta garante a reposição do 
índice de inflação, acrescido da variação do PIB.

Já o Governador Serra, durante a campanha, 
baseado em cálculos da sua assessoria, garante ser 
possível um salário mínimo de R$600, desde que o 
Governo Federal promova corte de gastos, renegocia-
ções de contratos, considerados desfavoráveis à União 
e, também, com reestimativa de receitas. S. Exª cita, 
por exemplo, a necessidade de revisão da receita da 
Previdência Social, contida na Mensagem Orçamen-
tária enviada ao Congresso, que, segundo ele, teria 
sido subestimada.

Ambas as propostas parecem conter embasamen-
to econômico e financeiro que entendo ser fundamental 
conhecê-los melhor e mais detalhadamente.

Por isso, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o 
PPS gostaria de sugerir a esta Casa que ouvíssemos 
o Governador Serra. Que ouvíssemos também um re-
presentante das Centrais Sindicais. Vamos conhecer 
melhor seus argumentos, os números que os embasam. 
Façamos assim e poderemos decidir melhor.

Sr. Presidente, eu sei, todos sabemos que a Opo-
sição é hoje minoria no Senado Federal. Flagrante e 
visível minoria. Sei, portanto, que dificilmente algo será 
aprovado aqui sem o apoio da bancada governista.

Queria lembrar, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, Sr. Presidente, que mesmo durante o período 

militar nós, da Oposição, tínhamos acesso a várias 
comissões, inclusive presidindo algumas comis-
sões. Foi particularmente o meu caso. Tive a honra 
de presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito 
que examinou o assunto do acordo nuclear Brasil-
Alemanha. Presidi também a chamada Comissão 
das Polonetas, com o Senador Virgílio Távora, e 
mais ainda a Comissão Mista das Eleições Diretas, 
a Emenda Dante de Oliveira.

Lembro-me ainda, Sr. Presidente – nem po-
lítico era ainda nem exercia qualquer mandato no 
Parlamento –, da indicação do Senador Argemiro de 
Figueiredo, oposicionista da Paraíba, para presidir a 
poderosa Comissão de Finanças, por indicação de 
Filinto Müller.

Sei que alguns tentarão desqualificar a propos-
ta do Governador José Serra, pelo fato de ele ter sido 
derrotado no recente pleito presidencial.

Contudo, chamo V. Exªs à reflexão. Não estamos 
aqui ressuscitando divergências nem promovendo um 
terceiro turno eleitoral, como alguns entendem as pro-
postas normalmente vindas da Oposição.

Estou certo de que, neste caso, não há contradi-
tório a ser valorizado, nem embate a ser travado entre 
bancadas. Deve haver, sim, o manifesto interesse des-
ta Casa em conhecer as alternativas que temos para 
buscar o que é melhor para o País e o melhor para o 
trabalhador brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 

– PB) – Antes porém, Senador, nós temos um re-
querimento que precede a continuidade dos orado-
res, com 27 assinaturas, encabeçado pela Senadora 
Marta Suplicy. 

É um requerimento que desarquiva o Projeto de 
Lei da Câmara nº 122/2006.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Co-

missão de Assuntos Sociais, a matéria volta ao exame 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa e, posteriormente, vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de pedir a V. Exª que fosse colocado em 
votação o Requerimento nº 8, de minha autoria e de 
outros Srs. Senadores, assim que puder.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – Depois do próximo orador, Senador, nós co-
locaremos em votação.

Estão inscritos os Senadores Casildo Maldaner, 
Alvaro Dias, Randolfe Rodrigues, Luiz Henrique...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique, 
por 10 minutos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Pela 
ordem, Presidente, enquanto o Senador...

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu ti-
nha pedido pela ordem, Excelência, acho que V. Exª 
não ouviu.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na verdade, eu queria apenas parabenizar a iniciati-
va da Senadora Marta Suplicy pelo desarquivamento 
do projeto de lei, porque esse projeto reflete um sen-
timento nacional dos movimentos sociais, sobretudo 
os que estão à frente das lutas pelos direitos huma-
nos no País, os que estão se mobilizando no sentido 
de combater todas as formas de opressão, todas as 
formas de exclusão social, todas as formas de viola-
ção de direitos.

Então, em nome da bancada do Partido Socia-
lismo e Liberdade, desde já, Senadora, nós nos colo-
camos à inteira disposição de fortalecer o combate à 
homofobia, o combate a todas as formas de preconceito 
e garantir que, na aprovação desse projeto, o País, o 
Estado brasileiro crie mecanismos de punir, de impe-
dir esse crime que afeta uma parcela significativa do 
povo brasileiro. Cerca de 11% dos homossexuais do 
Brasil do Movimento LGBT clamam pela aprovação 
desse projeto.

Parabéns, Senadora Marta Suplicy! Pode contar 
integralmente com o apoio do Partido Socialismo e Li-
berdade nesta Casa.

Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 

PB) – Com a palavra o Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil acaba de 
perder um de seus melhores filhos.

O Brasil acaba de perder o mineiro que se fez 
carioca, mas, sobretudo, se transformou num grande 
brasileiro. No último dia 31, perdemos Raphael de Al-
meida Magalhães.

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para evocar 
a grandeza da sua vida, do seu talento, da sua obra, 
eminentemente pública.

Raphael era um homem devotado a este País. 
Estava sempre formulando ideias, elaborando projetos, 
buscando fórmulas e formas de levar o Brasil ao rumo 
do desenvolvimento.

Tive o privilégio, Sr. Presidente, de conviver com 
ele durante as últimas décadas. Quando assumi o Go-
verno do Estado, convidei-o para integrar o Conselho 
de Assessoramento Superior, que criei para receber 
contribuições valiosas de grandes personalidades 
nacionais e internacionais, como ele próprio, Eliezer 
Batista, Jorge Gerdau, Albert Fishlow e Domenico de 
Masi.

No meio de uma dezena de conselheiros, Ra-
phael pontificava, trazendo sempre ideias lúcidas e 
exequíveis. Devo-lhe muito e por valiosas contribui-
ções, como o Master Plan de Santa Catarina, que ele 
elaborou junto com Eliezer Batista, comandando uma 
equipe das Universidades Federais do Rio de Janeiro 
e de Santa Catarina.

Deputado no primeiro mandato, tive o privilégio 
de conhecê-lo, quando apresentou o Projeto Brasil, 
junto com o inesquecível Senador Teotônio Vilela, que 
se notabilizou, à época, denunciando as quatro dívidas 
brasileiras: a externa, a interna, a política e a social.

A enorme repercussão daquele documentos pro-
jetou o “Menestrel da Alagoas”, transformando-o, a 
partir dali, num dos principais artífices da derrubada 
do regime autoritário.

Sobre o co-autor do projeto, assim se expressou o 
Senador Vilela, em um memorável discurso pronuncia-
do, nesta tribuna, na sessão de 7 de abril de 1978:

O documento que ora apresento à consi-
deração do Congresso, das autoridades cons-
tituídas e do povo é resultado de um longo 
trabalho de equipe. Cito [dizia Teotônio], ape-
nas, pelo silêncio que outros me impuseram, 
meu principal parceiro, Raphael de Almeida 
Magalhães, nome que a vida partidária não 
pode se dar ao luxo de abandonar à margem 
da política, não só pelo seu prodigioso domínio 
intelectual e prático dos problemas brasileiros, 
mas também pela respeitável envergadura de 
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estadista, que legitimamente ostenta. Foi, sem 
favor, Raphael de Almeida Magalhães, o motor 
do Projeto Brasil.

Bem ao seu estilo, discreto e reservado, Raphael 
ficou longe dos holofotes, fazendo questão de que Te-
otônio, o mentor político daquele documento, fizesse 
reverberá-lo, da tribuna desta Casa, por todo o País.

Desencantado com o Regime de 1964, que ele 
ajudara a constituir, durante todos aqueles anos tene-
brosos, Raphael foi um incansável combatente na luta 
contra o arbítrio.

Raphael de Almeida Magalhães, assim como Se-
vero Gomes, Celso Furtado e Renato Archer, mesmo 
estando circunstancialmente perto ou longe de Brasí-
lia, era um dos permanentes contatos, consultores de 
Ulysses Guimarães, na sua gloriosa caminhada rumo 
à anistia, às diretas e à Constituinte.

Raphael era um homem público e um defen-
sor do Estado por excelência. Incomodava-se com a 
“desqualificação da política”, que, segundo dizia, era 
a “atividade fundamental para a construção de uma 
sociedade socialmente justa”. E reclamava:

A política tem sido sistematicamente re-
legada a um plano secundário, com uma he-
gemonia clara da economia como centro da 
discussão das questões da sociedade. (...) A 
questão do desenvolvimento econômico – dizia 
Rafael – é essencialmente de natureza política. 
É a política que traça a maneira pela qual se 
pode constituir uma sociedade inclusiva, que 
atenda à população e corresponda aos objeti-
vos imanentes ao conjunto dos brasileiros que 
querem uma sociedade próspera, rica, com a 
renda bem distribuída.

Por outro lado, Raphael repetia sempre que o 
Estado é “o elemento formador, organizador dos fun-
damentos macroeconômicos e catalisador do projeto 
de desenvolvimento”. O Estado não pode ser “reduzido 
a um mero expectador, não indutor, desse processo”.

Foi vice-Governador e Governador do então Es-
tado da Guanabara, Deputado Federal e Ministro da 
Previdência.

O Brasil perde, repito, um dos seus melhores e 
mais ilustres filhos, e eu perco um companheiro que 
se fez amigo e um amigo que se fez irmão.

Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permite-

me um aparte, Senador? Apenas para manifestar...
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Conce-

do, com grande alegria, um aparte a V. Exª, Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Ape-
nas para manifestar, junto com o senhor, a minha so-
lidariedade, o meu respeito, o meu carinho e a minha 
admiração que sempre tive também por esse grande 
brasileiro.

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Muito 
obrigado a V. Exª.

O Sr. Delcídio Amaral (PT – MS) – Senador 
Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Concedo 
a V. Exª um aparte, Senador Delcídio.

O Sr. Delcídio Amaral (PT – MS) – Eu gostaria, 
primeiro, de manifestar a importância do pronuncia-
mento de V. Exª, principalmente lembrando um homem 
como Raphael de Almeida Magalhães. Uma grande 
figura, um grande político, um homem de bem, com 
quem eu tive a oportunidade de conviver longamente, 
junto com o Dr. Eliezer Batista. Os dois juntos, depois 
de terem feito toda uma carreira empresarial política, 
não paravam de pensar o Brasil, de pensar o futuro. 
Eram os dois verdadeiras usinas de boas ideias e 
pessoas absolutamente integradas com a realidade 
do nosso País e com o que estava acontecendo pelo 
mundo. O Brasil perdeu um grande homem, Raphael de 
Almeida Magalhães, com quem eu tive a oportunidade 
de conviver e de quem recebi muitas orientações que 
foram muito importantes na minha vida, não só como 
executivo de empresas, mas também como político. 
Portanto, quero fazer coro com V. Exª, relembrando 
o grande brasileiro Raphael de Almeida Magalhães. 
Muito obrigado.

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Agra-
deço a contribuição de V. Exª.

Eu poderia abordar vários aspectos da vida pú-
blica de Raphael de Almeida Magalhães, que atuou 
nos bastidores como atuou no Projeto Brasil. Um dos 
grandes feitos desse grande brasileiro é a implanta-
ção do SUS, criado com o nome de SUDS – Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde. Mais discipli-
nadamente...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC. Fora do 
microfone) – ...voltarei a este assunto. Vou respeitar o 
tempo que me é devido, e o farei em outra oportuni-
dade, exaltando esse grande brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque, para uma comunicação inadiável.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, 
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como em quase todos os anos, somos chamados a 
debater o valor do salário mínimo para o ano seguinte 
e, mais uma vez, Senador Taques, envergonhados, te-
mos de discutir entre um salário mínimo de R$540,00 
ou de R$580,00. Quatro pães por dia é a diferença en-
tre um e outro. Alguns dizem que é impossível mais de 
R$540,00, e outros comemoram os R$580,00.

Quatro pães por dia é a diferença que as grandes 
forças progressistas da esquerda teriam se conseguis-
sem reajustar além do que o Governo quer. Junta-se a 
isso a vergonha específica deste ano, em que o povo 
brasileiro vai nos cobrar de um aumento de 4%, 5% 
para o salário mínimo e de 61% para os nossos salá-
rios. Isso nos vai ser cobrado. 

O salário mínimo subiu 34% nos últimos oito 
anos, chegou a R$540,00. E o que mudou de fato na 
vida do trabalhador que recebe R$540,00? Diminuiu 
o tempo dele na ida de casa para o trabalho? Dimi-
nuiu o tamanho das filas, Senadora Marta, nos hospi-
tais onde eles são atendidos? Melhorou a qualidade 
da escola aonde seus filhos vão? Nós melhoramos a 
parte monetária do salário mínimo, mas esquecemos 
a parte que não é monetária nem é privada: a parte 
dos serviços públicos. 

Aqui mesmo, alguns anos atrás, eu trouxe a ideia, 
a proposta de que deveríamos propor, ao lado do salário 
mínimo que se ajustasse dentro dos limites das contas 
nacionais, que ao lado disso fizemos uma espécie de 
choque social, capaz de com isso elevar o bem-estar 
do trabalhador, independentemente do contracheque 
dele. Esse salário indireto, chamamos assim, esse 
bem-estar direto, vamos chamar assim, esse choque 
social custa muito menos do que o aumento do salário 
mínimo. Ele não custa ao setor privado que vai pagar o 
salário mínimo. Ele não pesa sobre a Previdência. 

Já que está na moda, vamos propor uma espécie 
de PAC de recuperação do salário mínimo na sua inte-
gralidade, Senador Requião, não só nos seus aspectos 
monetários. Defendamos o salário mínimo monetário o 
maior que seja, mas R$540,00, R$600,00, R$700,00, 
R$800,00, R$1.000,00 de salário mínimo não muda a 
realidade da vida do trabalhador se ele tiver que ir para 
o mercado com o dinheiro do contracheque comprar 
os serviços de que precisa para a sua família. Mas é 
difícil mexer na lógica em que de um lado se apega o 
Governo na busca do equilíbrio das contas públicas – 
e, aliás, relaxou muito nos últimos anos em relação a 
outros gastos, agora se preocupa, e até respeito, no 
que se refere ao impacto do salário mínimo –, do outro 
lado, as centrais sindicais lutam por quatro pães a mais 
por trabalhador por dia, e não se discute o que fazer 
para ver a realidade da lógica do salário mínimo. 

Se o Governo dissesse: “Não dá para pagar mais, 
mas podemos reduzir a jornada de trabalho; não dá para 
pagar mais, mas vamos investir para que as paradas 
de ônibus em todas as cidades sejam de qualidade e 
que o transporte seja feito em menos do que as duas 
ou três horas que um trabalhador leva para ir de casa 
para o trabalho; vamos fazer com que os remédios 
tenham uma redução drástica de preços ou fiquem 
de graça; vamos fazer com que as filas dos hospitais, 
Senador Mozarildo, sejam diminuídas; vamos melhorar 
a qualidade da escola na qual o filho de trabalhador 
de salário mínimo vai estudar”, tenho certeza de que 
o trabalhador entenderia que vale mais esse pacote 
de choque social nos bens e serviços públicos do que 
os quatro pães a mais que as centrais sindicais estão 
querendo por dia ou nos outros quatros pães a mais 
que o Governo está oferecendo.

Somando tudo, Senador Delcídio, a quem para-
benizo pelo dia de hoje, seriam seis pães: dois ofere-
cidos pelo Governo e quatro oferecidos pelas centrais 
sindicais. Isso não vai mudar a realidade. 

É difícil, Senador-Presidente, convencer as pesso-
as a romperem a lógica que nos amarra de que salário 
é só o que vem no contracheque, não entendendo que 
o verdadeiro salário é o que vem da oferta de bens e 
serviços públicos que poderiam ser conseguidos por 
um choque social. 

A Presidenta Dilma, que tem tanto apego à ideia 
de PAC, poderia fazer um PAC específico para o cho-
que social, dirigido a compensar o salário mínimo de 
tal maneira que, mesmo ficando no valor que a atual 
regra determina, o trabalhador teria uma melhoria na 
sua qualidade de vida, embora não tanto um aumento 
no seu contracheque. 

Era essa a comunicação inadiável, Sr. Presidente, 
que eu fiz questão de trazer para que nós possamos, 
quando aqui chega o salário mínimo, não ficar presos 
à agenda da taxa de aumento, não ficar presos apenas 
ao número de reais a que o salário mínimo vai atender. 
Discutamos isso, busquemos o máximo, mas discuta-
mos tudo aquilo que o trabalhador precisa, não rece-
be, nem vai receber no valor monetário do seu salário 
conforme o contracheque.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a falar nesta 
comunicação inadiável.

A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. Eu gostaria de subscrever o Requerimento nº 
01, de 2011, que trata da sessão especial solene em 
homenagem à mulher.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB 
– PB) – V.Exª será atendida de acordo com o Regi-
mento.
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A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR) – Obri-
gada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – 
PB) – Volta-se à lista de oradores.

Senador Cícero Lucena. (Pausa.) 
Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Senadora Marta Suplicy. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador João Pedro. (Pausa.)
Vamos retomar a lista dos oradores inscritos que 

estavam anteriormente ausentes.
Senador Mário Couto. (Pausa.)
Senadora Ana Rita.
V. Exª tem a palavra por dez minutos.
A SRA. ANA RITA (PT – ES. Pronuncia o seguin-

te discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
estimadas Colegas Senadoras, estimados Colegas 
Senadores, neste primeiro pronunciamento como Se-
nadora da República, quero fazer um agradecimento 
ao povo do meu Estado, o Espírito Santo, em especial 
às mulheres, e reafirmar junto a todas as capixabas e 
a todos os capixabas, às brasileiras e aos brasileiros o 
meu compromisso de construir um mandato democrá-
tico que seja interlocutor dos anseios da população.

Estou aqui para representar nosso Estado do Es-
pírito Santo, a todos as brasileiras e a todos os brasilei-
ros e para ajudar a nossa Presidenta Dilma Rousseff, o 
Governador Renato Casagrande, o Brasil e o Espírito 
Santo a avançar nas conquistas sociais. Vou trabalhar 
em conjunto com os movimentos sociais organizados, 
as lideranças políticas e religiosas e o setor produtivo, 
em especial com os micro e pequenos empresários.

Vou legislar e lutar pelos interesses do povo da ci-
dade e do campo e junto a todas as mulheres e homens 
do nosso País que sonham com um Brasil melhor.

Assumi, no dia 03 de janeiro de 2011, o manda-
to de Senadora da República por quatro anos. Serei a 
única mulher a representar o Espírito Santo no Sena-
do nesta legislatura. Comecei minha militância política 
na década de 80 nas comunidades eclesiais e movi-
mentos sociais com um trabalho marcado por valores 
cristãos e em defesa da população mais excluída e 
esquecida de nosso País. São valores que marcaram 
o início de minha trajetória na vida pública e que ja-
mais abandonarei. Sou assistente social. Nos últimos 
anos, atuei profissionalmente na Prefeitura Municipal 
de Vitória junto a projetos voltados para comunidades 
de baixa renda.

Nesta Casa, estarei ao lado do Governo da Pre-
sidenta Dilma para aprofundar as mudanças iniciadas 
por Lula. Estarei também ao lado do Governador Re-
nato Casagrande ajudando a erradicar a pobreza em 
nosso Estado. 

Um dos eixos centrais do nosso mandato será o 
desenvolvimento do Espírito Santo. Quero deixar claro 
que entendo por desenvolvimento aquele que integra 
o econômico, o social e o ambiental, um desenvolvi-
mento sustentável em que as pessoas sejam o centro 
das atenções.

Quero também reafirmar o meu compromisso 
com o desenvolvimento regional do Espírito Santo. É 
preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas 
capazes de aproveitar e potencializar nossas regiões 
para que todo o Estado possa se fortalecer e para que 
toda a nossa população possa se beneficiar deste 
crescimento, para que não ocorram desequilíbrios. O 
desenvolvimento deve ir aonde as pessoas estão.

Neste sentido, não medirei esforços junto aos 
órgãos federais para que a tão sonhada ampliação 
do Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, se concretize. 
Este é um dos compromissos centrais do nosso man-
dato porque entendo que o desenvolvimento do Estado 
passa também por essa importante unidade.

Aproveito a ocasião, para fazer um apelo público à 
Infraero, para que libere, o mais rápido possível, o novo 
projeto executivo do aeroporto. Lembro que as obras 
do terminal aeroportuário da capital capixaba estão pa-
ralisadas desde 2008 e que o Espírito Santo não pode 
mais esperar pela ampliação do seu aeroporto.

Outro eixo do nosso mandato será defender e 
lutar para que os royalties da riqueza do pré-sal sejam 
distribuídos sim, porém com valores acrescidos para 
os Estados produtores, caso do Espírito Santo.

Queremos com o nosso mandato, que é de todos 
os capixabas e brasileiros, o despertar de uma nova 
mentalidade, que não repita a história deste País, mar-
cada por um crescimento injusto e desigual.

Trabalharei para ajudar o meu Estado e os Mu-
nicípios capixabas para que fortaleçam as políticas 
públicas e desenvolvam projetos que possam ampliar 
a obtenção de recursos federais.

Neste sentido, quero adiantar que, logo após 
tomar posse, visitei o Presidente do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), Márcio Pochmann, 
e articulei com ele para breve a realização de um 
seminário no Senado Federal. O objetivo é convidar 
gestores públicos municipais e estaduais, servidores 
públicos e parlamentares para que pesquisadores do 
Instituto possam apresentar pesquisas e compartilhar 
conhecimentos.

Além do seminário, discuti a possibilidade de o 
Ipea promover, no Espírito Santo, a capacitação de 
gestores locais já que entre as atividades do Institu-
to estão pesquisas que garantem suporte técnico e 
institucional às ações governamentais de prefeituras 
e Estados.
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Vivemos um dos melhores períodos da vida nacio-
nal: milhões de empregos estão sendo criados e nos-
sa taxa de crescimento mais que dobrou. Reduzimos, 
sobretudo, a nossa histórica dívida social, resgatando 
milhões de brasileiros da tragédia da miséria e ajudando 
outros milhões a alcançarem a classe média.

Mas, em um país com a complexidade do nosso, 
é preciso sempre querer mais, descobrir mais, inovar 
nos caminhos e buscar novas soluções. Só dessa for-
ma, poderemos garantir aos que melhoraram de vida 
que eles podem alcançar mais e provar, aos que ain-
da lutam para sair da miséria, que eles podem, com 
a ajuda do Governo e de toda a sociedade, mudar de 
patamar.

Para enfrentar esses grandes desafios, é pre-
ciso ousar e avançar nas conquistas econômicas e, 
especialmente, sociais. É tarefa urgente, como a Pre-
sidenta Dilma citou em seu discurso de posse e rea-
firmou, na semana passada, na sua vinda na abertura 
dos trabalhos legislativos, uma reforma política com 
mudanças na legislação para fazer avançar nossa 
jovem democracia, fortalecer o sentido programático 
dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restauran-
do valores e dando mais transparência ao conjunto da 
atividade pública.

Para garantirmos o crescimento social é preciso 
garantir a estabilidade de preços e seguir eliminando 
as travas que ainda emperram o dinamismo de nossa 
economia, facilitando a produção e estimulando capa-
cidade empreendedora de nosso povo, em especial, 
dando atenção aos médios, pequenos e micro empre-
sários e à agricultura familiar. Lembro que as peque-
nas e médias empresas são responsáveis pela maior 
parcela dos empregos em nosso País e, é claro, em 
nosso Estado. Vou lutar para que continue a merecer 
do nosso Governo Federal e do Governador Casagran-
de, incentivos e para que, assim, possam se expandir 
e continuar gerando empregos.

Destaco que, embora uma expressiva mobilidade 
social tenha ocorrido nos dois mandatos do Presidente 
Lula, ainda a pobreza envergonha nosso País. Prometo 
não descansar e caminhar junto com a Presidenta Dilma 
e o Governador Casagrande, para que todo capixaba e 
todo brasileiro tenham alimentos na sua mesa. Este é 
um dos sonhos que sempre persegui e vou continuar 
a perseguir nos quatro anos de mandato.

Ressalto que essa não é tarefa isolada de um 
governo, de uma senadora, mas um compromisso 
a ser abraçado por toda sociedade, das instituições 
públicas e privadas, de todo os partidos políticos, 
das entidades empresariais e dos trabalhadores, das 
universidades, das escolas do ensino básico, da ju-

ventude, enfim, de todo o povo que sonha e luta pela 
superação da miséria.

É só com crescimento, associado a fortes pro-
gramas sociais, que venceremos a desigualdade de 
renda e do desenvolvimento regional no Espírito San-
to e no Brasil.

Aproveito a ocasião para ressaltar que, junto com 
a erradicação da miséria, será prioridade do nosso 
mandato a luta pela qualidade da educação pública, 
da saúde pública e da segurança pública.

Nas últimas duas décadas, o Brasil universalizou 
o ensino fundamental. Porém é preciso melhorar sua 
qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no 
ensino médio.

É preciso criar condições para que as mulheres 
possam trabalhar e deixar seus filhos nas unidades 
de educação infantil. Só o empoderamento dos níveis 
econômicos e políticos conseguirá propiciar às mulhe-
res brasileiras uma situação de maior igualdade em 
relação aos homens.

Quero neste pronunciamento saldar nossa Minis-
tra da Secretaria de Políticas para as mulheres Iriny 
Lopes e desejar-lhe sucesso frente aos desafios da 
pasta. Quero também adiantar que não medirei esfor-
ços e trabalharei incansavelmente para ajudar a nossa 
Ministra a combater a violência sofrida pelas mulheres 
e para propiciar às mulheres brasileiras uma situação 
de maior igualdade em relação aos homens.

Aproveito para reafirmar também o meu com-
promisso de agir, legislar e apoiar políticas públicas 
que fortaleçam a superação da violência, o combate 
às drogas...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Dois minutos, Senadora. Mais dois minutos.

A SRA. ANA RITA (PT – ES) –... em especial, 
combater o avanço do crack, que desintegra a nossa 
juventude e tanto sofrimento causa às famílias.

É com essas prioridades e lutas citadas que vou 
conduzir o nosso mandato, e para isso humildemente 
peço a ajuda de todo o povo capixaba e brasileiro.

Que Deus abençoe esta Casa, abençoe o nos-
so mandato, abençoe os capixabas, os brasileiros e 
as brasileiras.

Era o que eu tinha para o momento, Srª Presi-
dente.

Quero agradecer-lhe os minutos que me foram 
concedidos e agradecer ao Plenário, que atentamente 
ouviu o nosso primeiro discurso.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

39ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



01714 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Parabéns, Senadora Ana Rita, pelo primeiro dis-
curso!

Agora, por delegação da Liderança do Governo, 
concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral, por 
cinco minutos.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Srª 
Presidente, gostaria de me inscrever na condição de 
Líder do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Já está inscrito, Senador Humberto Costa.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadores, eu venho a esta tri-
buna por delegação da Liderança do Governo, para 
falar sobre o desligamento ocorrido na região Nordes-
te neste último fim de semana, no sentido de procurar 
esclarecer algumas questões e trazer tranquilidade 
a toda a região Nordeste, mesmo tendo acontecido 
esse desligamento desagradável, que afetou o dia a 
dia dos nossos irmãos de vários Estados da região 
Nordeste.

Por isso, Srª Presidente, eu queria primeiro fa-
zer um resumo rápido do local onde essa ocorrência 
aconteceu. Esse acidente, ou esse desligamento, se 
originou numa subestação chamada São Luiz Gonza-
ga – aliás, São Luiz Gonzaga não, estou exagerando 
– Luiz Gonzaga. Essa subestação, Srs. Senadores, 
Srªs Senadores, é a que recebe a energia da usina 
Luiz Gonzaga, antiga usina de Itaparica. 

Portanto, essa é uma subestação muito importan-
te para o sistema da Chesf, porque, além de conectar 
uma usina de 1.500 megawatts de potência, chegam 
a essa subestação interligações de várias usinas da 
própria Chesf. 

E aí eu gostaria de registrar interligações extre-
mamente importantes. Vale a pena registrar, entre elas: 
duas linhas de interligação com a Usina de Sobradinho; 
uma linha de interligação com Olindina, subestação do 
interior da Bahia e que atende à subestação de Ca-
maçari, uma das mais importantes para o suprimento 
de energia baiana; uma linha que interliga com Paulo 
Afonso, com o Complexo de Paulo Afonso, no rio São 
Francisco – a Usina de Itaparica também faz parte do 
complexo do rio São Francisco; uma interligação com 
Angelim, que é uma subestação no interior de Per-
nambuco e que chega à Recife II, em Jaboatão, na 
grande Recife; e uma interligação com a subestação 
de Milagres, que fica no Ceará. 

Essa subestação, portanto, é muito importante, 
situada em Pernambuco e que recebe toda a energia 
da Usina de Itaparica, atualmente Luiz Gonzaga, e tem 
interligação com as principais hidrelétricas da Chesf. 

É importante registrar, Srªs e Srs. Senadores, 
que essa ocorrência aconteceu por volta de zero hora, 
no momento em que o sistema Chesf recebia energia 
da Região Norte, do sistema interligado lá de Tucuruí 
de 2.424 megawatts e recebia da Região Sudeste e 
Centro-Oeste 813 megawatts. 

Fazendo um balanço de toda esse energia, o 
nordeste naquele momento, naquela sexta-feira, es-
tava consumindo 8.883 megawatts, 5.369 de origem 
hidráulica, 130 megawatts de origem térmica e 147 
de geração aeólica para uma exportação de energia 
da Região Norte e da Região Sudeste de 3.237 me-
gawatts. 

É importante registrar, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que esse desligamento aconteceu no dia 
4 de fevereiro. Portanto, na sexta-feira, logo depois da 
meia-noite. E o que levou ao primeiro desligamento? 
Houve uma atuação intempestiva da proteção de dis-
tância da linha que interliga essa subestação ou de 
uma das linhas que interliga esse subestação à usina 
de Sobradinho. Houve uma atuação intempestiva da 
proteção de distância que...

(Interrupção do som.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Na-
quele momento não havia descargas atmosféricas, as 
condições climáticas eram absolutamente tranqüilas, o 
sistema estava trabalhando fora do horário de ponta, 
portanto, num momento absolutamente tranqüilo, sob o 
ponto de vista energético, e, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, tão logo a operação da Chesf, junto com o 
operador nacional do sistema detectou, que não havia 
nenhuma anormalidade e que teria sido uma atuação 
intempestiva da proteção de distância... Esse dispo-
sitivo protege a subestação quando há curto-circuito 
nas linhas. Como ela operou intempestivamente e não 
havia mais nenhuma sinalização, portanto, o sistema 
estava absolutamente normal, por orientação do des-
pacho do operador nacional do sistema...

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP.) 
– Um minuto, Senador.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – ...o 
sistema foi recomposto.

Eu gostaria, Srª Presidente, que eu tivesse um 
pouquinho mais de tempo, porque é um assunto de-
licado, foi debatido aqui, em outras situações. e vale 
a pena explicar porque fizeram uma abordagem, no 
meu entendimento, equivocada com relação a esse 
acidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP.) 
– Dois minutos, Senador.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – 
Então, Srª Presidente, tão logo foi reposto o sistema, 
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e esta é uma questão que vamos ter que discutir, até 
como repor o sistema diante de um fato como este, foi 
religada a linha e, novamente, a proteção atuou intem-
pestivamente porque não havia defeito nenhum, e, aí, 
em função da configuração adotada na Subestação 
Luiz Gonzaga, nós perdemos não só a barra que já 
estava energizada como perdemos a outra barra. O 
que aconteceu em função disso? Nós tivemos o des-
ligamento da Subestação de Luiz Gonzaga de outras 
usinas importantes do sistema, mais especificamente 
da Usina de Sobradinho. E o que aconteceu no siste-
ma? Naquele momento, com a ausência das máquinas 
de Sobradinho, o sistema começou a oscilar. Como a 
Chesf é interligada com o sistema sudeste e também 
com a Eletronorte, o sistema de perdas de sincronis-
mo dos sistemas interligados entrou em operação e 
isolou o Nordeste.

Ao isolar o Nordeste, a geração não era adequa-
da para atender toda a carga, o esquema de alívio de 
carga entrou em operação. Só que não foi suficiente, 
porque ao aliviar a carga, houve uma sobretensão e 
a Usina de Sobradinho acabou saindo também com o 
desligamento do parque gerador da Chesf.

Isso foi o que ocorreu no sistema Chesf no sábado 
de madrugada, um evento completamente fora daquilo 
que naturalmente se planeja ou das alternativas que 
se estudam para que um sistema opere bem.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós tí-
nhamos também uma linha com interligação de 500 
KV, de uma empresa chamada Iracema, que estava 
fora, desligada, porque havia um problema em um dos 
equipamentos dessa subestação. Volto a repetir, Srª 
Presidente, estava desligada por razões de manuten-
ção. Portanto, um fato absolutamente fora de qualquer 
contexto.

É importante registrar, Srª Presidente, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, que a situação criada foi 
absolutamente atípica. E, hoje, nós chegamos à con-
clusão, em razão dos estudos que vão ser feitos e de 
todas as análises que estão sendo desenvolvidas – é 
importante aqui registrar – ...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Para concluir, Senador.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – ... 
que o ONS, junto com os técnicos da Chesf, vai ter 
que fazer uma análise aprofundada, primeiro, da re-
composição do sistema numa configuração como essa 
que tivemos que operar o sistema Nordeste naquela 
madrugada.

Segundo ponto: fazer uma avaliação do sistema 
de alívio de carga e do sistema de proteção de perda 

de sincronismo. Isso leva a estudos adicionais por parte 
do Operador Nacional do Sistema. E é importante veri-
ficar também por que essa proteção de distância, que 
é uma proteção estática, uma proteção da GE chama-
da Mod-3, apresentou esse defeito, uma vez que essa 
proteção é testada em muitas subestações...

(Interrupção do som.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Se-
gundo, o sistema estava operando num momento em 
que a carga era menor, não estávamos num período 
de ponta. 

Terceiro, a geração, hoje, não só da Chesf, mas 
interligada, atende plenamente às necessidades do 
Nordeste.

Outra coisa importante também é que o sistema 
de transmissão do Nordeste, interligado ao Sudeste, 
ao Centro-Oeste e à região Norte, trabalha com ab-
soluta tranquilidade e não precisa de nenhum tipo de 
reforço, porque atende à carga do Nordeste.

Falei tudo isto por uma razão muito simples: não 
temos nenhum risco daquele fantasma que aconteceu 
em 2001, que foi o racionamento de energia. Não con-
fundam blecaute e apagão com racionamento. Racio-
namento é falta de energia permanente, por meses; 
apagão e blecaute são desligamentos temporários, que, 
evidentemente, trazem transtornos para a população, 
mas têm muito menor impacto do que, efetivamente, o 
racionamento, que, este sim, traz problemas enormes 
para a população e para o desenvolvimento do País.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Senador.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Por 
último, para concluir, Srª Presidente, eu gostaria só de 
registrar, porque este é um tema importante. Estou fa-
lando pela Liderança do Governo, mas é importante 
registrar para que nós não passemos à população uma 
leitura equivocada das coisas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) – 
Senador, V. Exª terá mais um minuto, porque há 17 ins-
critos com igual importância. Um minuto, por favor.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – 
Falou-se muito aqui de tecnologia de equipamentos. 
Temos proteção estática, proteção digital e proteção 
eletromecânica. As instalações funcionam naturalmente 
com qualquer tipo de proteção, e a manutenção dessa 
proteção estática foi feita em outubro de 2010. Portanto, 
é muito mais uma questão de estudo de sistema para 
ajustar a interligação e o Sistema Chesf do que qual-
quer outra coisa que coloque em risco o suprimento de 
energia para uma região tão importante para o Brasil, 
caso da região Nordeste.
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Muito obrigado, Srª Presidente, pela tolerância, 
mas eu precisava dizer isto aqui para que a população 
não entendesse ou não visse risco no suprimento de 
energia muito bem atendido na região Nordeste pela 
Chesf.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Obrigada, Senador Delcídio do Amaral.

Agora, com a palavra o Senador Wellington Dias, 
por dez minutos.

Por favor, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª. 
Presidente, aliás, Sr. Presidente, também, Srªs e Srs. 
Parlamentares, com relação a esse tema, quero aqui 
concordar com o Senador Delcídio, que falava pela 
Liderança. 

Primeiro, quero fazer um esclarecimento impor-
tante: graças a um sistema, eu diria, eficiente no meu 
Estado, que vem sendo colocado na imprensa como 
tendo sido atingido pela apagão, na verdade, no Nor-
deste, o Estado do Piauí não foi atingido por essa si-
tuação da falta de energia ocorrida, como foi dito pelo 
Ministério de Minas e Energia, a partir de uma situação 
na subestação Luiz Gonzaga 

Devo clarear apenas, sobre isso, e já afirmava 
ontem aqui, que o fato é que tivemos um problema de 
ordem técnica em uma subestação, não uma situação 
de escassez de energia, de escassez de energia per-
manente, ou seja, de insuficiência de energia, a ener-
gia gerada não atendendo mais à demanda, como foi 
colocado. Tanto que foi restabelecido e temos todas 
as condições de atuação. 

Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, quero 
tratar aqui, como disse no meu primeiro pronuncia-
mento, sobre o tema educação, concordando com o 
Senador Cristovam, que trazia, há pouco, lembranças, 
trazendo a este plenário recentes estudos mostrando 
a importância da educação na economia e fazendo ver 
a necessidade de se ter investimentos, de o Governo, 
a classe trabalhadora, enfim, de toda a sociedade se 
voltar para esse tema. 

Quero fazer uma homenagem a esse nosso gran-
de líder da educação, meu querido ex-Governador, 
ex-Ministro e Senador Cristovam Buarque, dizendo 
que lhe sou grato.

No período em que V. Exª foi Ministro da Educa-
ção, apoiando-nos no nosso Estado, tivemos lá uma 
bela experiência. Sou-lhe grato pela confiança no mo-
delo da escola ideal, que dá importantes resultados 
ao nosso Estado, e quero lhe dizer ainda também da 
atenção que tivemos, seguida ao vosso mandato, do 
Ministro Tarso Genro e do Ministro Fernando Haddad 
nesse importante trabalho. 

O que quero aqui destacar são algumas medidas 
que considero importantes experimentadas em alguns 
lugares do Brasil e com grande eficiência. Qual é o 
grande desafio da educação?

Acho que estamos trabalhando bem, ao longo dos 
últimos anos, na ampliação da rede, o que fez com que 
o Brasil saísse de uma situação que garantia, até há 
pouco tempo, apenas o ensino fundamental, o ensino 
primário, como dizíamos. 

Quero dizer aqui, meu querido Cristovam, que 
sou de uma região do Brasil, lá no Estado do Piauí, 
onde havia escassez de educação, do que fui vítima. 
Ali, no vale do Fidalgo, onde moravam meus pais, ha-
via uma cidade cujo nome faz uma homenagem a um 
Parlamentar da Câmara Federal, pai do Deputado Paes 
Landim, o Município de Paes Landim, que só tinha uma 
escola com uma sala de aula. Quando completei meus 
seis, sete anos e precisei estudar, tive que disputar 
vaga. A minha mãe foi quem, na garra, conseguiu uma 
vaga para mim. Minha professora só tinha o quarto ano 
primário e, como não podia ir muito além, ensinava o 
1º ano A, o 1º ano B, o 1º ano C, porque não tinha a 
capacidade de ir além do 1º ano.

Reconheço que, de lá para cá, ou seja, nestes 
últimos anos, nós tivemos, a partir da aprovação pelo 
Congresso Nacional, ainda no Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, do Fundef, uma expansão 
do ensino fundamental. E agora, no Governo do Pre-
sidente Lula, quero destacar o importante trabalho de 
ampliação do ensino fundamental, do pré-escolar, do 
ensino médio, do ensino superior e da pós-graduação, 
restabelecendo o ensino técnico.

Apoiados pelas equipes de Governo, tivemos a 
oportunidade de fazer uma grande expansão no nosso 
Estado. Por exemplo, no ano de 2002, eu encontrei o 
Estado do Piauí com apenas 145 escolas de ensino 
médio. E terminamos o ano de 2010 com 526 escolas 
em todos os Municípios, inclusive com a expansão do 
ensino técnico, ensino técnico que funcionava ali em 
cinco escolas. Agora temos 54 em funcionamento. E 
é isso que me traz aqui.

Quero tratar aqui de um tema nesta área do en-
sino técnico. Creio que, para a erradicação da miséria, 
para resolvermos o problema da pobreza, para termos 
desenvolvimento, o grande investimento é na educa-
ção, de um lado, na busca da qualidade, mas, de outro, 
pensar um mundo globalizado, uma educação que não 
só permita às novas gerações ter os conhecimentos 
que a humanidade domina, ou seja, ter o ensino bási-
co, como a gente defende, mas ter também o ensino 
de línguas. Nós vivemos num mundo globalizado, e é 
preciso que, hoje, desde o ensino fundamental, a gente 
tenha, além do português, a opção de uma, duas lín-
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guas ou mais oferecidas. Isso é perfeitamente possível 
hoje, especialmente com a expansão de banda larga, 
com a expansão de tecnologia e com o crescimento 
do número de profissionais nessa área.

Precisamos garantir as condições da profissio-
nalização, e, nesse ponto, trabalhar cursos de curta 
duração pensando, por exemplo, meu querido Senador 
Lindbergh, nesse público. Estamos hoje precisando 
de mão de obra, por exemplo, na área da construção 
civil, para o Minha Casa, Minha Vida, para o Luz para 
Todos, para um conjunto de programas que estão em 
andamento, porque estamos precisando de pedreiro, 
de assentador de piso. Estamos precisando de eletri-
cistas e de um conjunto de outros profissionais, meu 
querido Deputado Cícero Lucena.

É preciso que a rede pública também possa se 
voltar para isso. São pessoas que ou têm uma esco-
laridade baixa e estão desempregadas ou concluíram 
o seu ensino fundamental, o seu ensino médio e não 
têm nenhuma profissão, e precisamos abrir cada vez 
mais oportunidades para fazerem um curso. 

Se for no campo, cursos voltados para cajucul-
tura, como é bem comum na Região Nordeste, para 
a apicultura ou para a fruticultura irrigada; enfim, para 
outras áreas de atuação, de curta duração, como uma 
porta para que ele seja motivado a fazer aquele curso 
ali, muitas vezes, de uma semana, de um mês, de seis 
meses, de um ano, mas que ele possa em seguida fazer 
o ensino técnico, fazer o ensino superior, e por aí vai.

O outro ponto...
O Sr. Lindbergh Farias (PT – RJ) – Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Com o 

maior prazer, Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (PT – RJ) – Senador 

Wellington Dias, Governador do Piauí, com certe-
za, V. Exª vai trazer uma grande contribuição a esta 
Casa. Temos conversado muito, Senador Cristovam, 
e a preocupação de V. Exª em aproximar os debates 
do Senado Federal, a realidade vivida pelo povo bra-
sileiro é fundamental. Hoje mesmo, V. Exª conversava 
comigo sobre o sucesso dos cursos pré-vestibulares 
no Estado do Piauí; o Presidente Lula também. Esta 
foi uma grande vitória da política educacional do Pre-
sidente Lula: filhos de trabalhadores que não tinham 
acesso às universidades públicas estão entrando na 
universidade pública. A Presidenta Dilma, quando veio 
entregar a Mensagem a este Congresso Nacional, 
Senador Wellington Dias, fez um perfeito diagnósti-
co dos problemas da educação, da educação infantil, 
dos gargalos do ensino médio. De forma que eu quero 
cumprimentar V. Exª. Acho que V. Exª pode fazer um 
grande trabalho, pode ajudar muito esta Casa nesses 
debates da educação e de todo o tema da assistên-

cia social. Muito obrigado, e cumprimento V. Exª pelo 
pronunciamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Quero 
aqui agradecer e dizer que aprendi muito hoje com V. 
Exª, tratando exatamente deste tema, Presidente José 
Sarney. Devemos colocar a necessidade de a gente 
ter, portanto, esses cursos de curta duração, casados 
com aquilo que cada região – o mercado, o governo, 
enfim, nos seus contratos, nas suas obras, nos seus 
serviços – esteja precisando neste instante.

Do outro lado, a expansão do ensino técnico, essa 
medida corajosa também do nosso Presidente Lula, 
da expansão do nosso Instituto Federal...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Concedo a V. Exª alguns minutos a mais para 
terminar.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Eu agra-
deço.

E, junto com isso, fazer um modelo que eu con-
sidero da maior importância, Senadora Marta, que é 
o modelo da alternância. E quero tratar com detalhes 
deste tema. É uma experiência que chegou ao Piauí 
a partir do Padre Humberto Pietrogrande, que veio do 
Espírito Santo. Trata-se de experiência que ele trouxe 
da Itália, em que o aluno, uma parte, fica em sala de 
aula, aprendendo a parte teórica; em seguida, ele pra-
tica no laboratório real. E, quando ele sai, com a sua 
formação, já está pronto para trabalhar.

Acho que é este o caminho – da formação de 
curto prazo de nível médio, superior e pós-graduação 
– que acho que vai fazer a diferença para estas e para 
as próximas gerações.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2011

Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inser-
ção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Srª 
Lourdes Milanez, mãe do Vereador Fernando Milanez, 
viúva do ex-deputado Fernando Milanez e sobrinha 
de João Pessoa que faleceu no dia 6 de fevereiro do 
corrente ano, bem como a apresentação de condo-
lências à família.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Se-
nador Cícero Lucena.
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REQUERIMENTO Nº 48, DE 2011

Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
publicitário, radialista e escritor Ivan Thomaz, atualmen-
te ocupava o cargo de diretor da GCA Comunicação 
foi diretor da Rádio Tabajara e era considerado um os 
maiores locutores esportivos do nosso Estado que fa-
leceu no dia 4 de fevereiro do corrente ano, bem como 
a apresentação de condolências à família.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Se-
nador Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará os votos de pesar 
solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 15, DE 2010 

(Proveniente da Medida Provisória nº 501, de 2010)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 15, de 2010, que dis-
põe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, no exercício de 2010, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País; 
altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro 
de 2009, 10.260, de 12 de julho 2001, 10.406, 
de 10 de janeiro 2002 – Código Civil Brasileiro, 
8.685, de 20 de julho de 1993, 11.941, de 27 
de maio de 2009, 12.249, de 11 de junho de 
2010, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848, 
de 15 de março de 2004, e 12.111, de 9 de 
dezembro de 2009, a Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001; modifica 
condições para a concessão da subvenção 
em operações de financiamento de que trata 
o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novem-
bro de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, e 12.096, de 
24 de novembro de 2009; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
501, de 2010).

(Lido no Senado Federal no dia 21-12-
2010)

Relator revisor: Senador Romero Jucá

(Sobrestando a pauta a partir de: 23-
10-2010)

Prazo final prorrogado: 15-2-2011

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Pois não. Era exatamente 
isso. Eu gostaria que o Senador Romero Jucá pudesse 
usar da tribuna para fazer um comentário em relação 
à matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É justamente o que a Mesa vai fazer.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, Re-
lator Revisor da matéria, para proferir o seu parecer.

PARECER Nº 3, DE 2011–PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quanto à constitucionalidade, o parecer é pela consti-
tucionalidade, pedindo a aprovação.

Quanto ao mérito, Sr. Presidente, nós estamos 
fazendo um ajuste na medida provisória – Senador Al-
varo Dias, boa tarde –, porque nós estamos retirando 
alguns dispositivos que já foram sancionados na Me-
dida Provisória nº 499. Nós estamos retirando alguns 
itens. Nós estamos colocando três itens que dizem 
respeito ao setor energético. Um, a questão da troca, 
a possibilidade da troca de combustível de óleo para 
gás, nos projetos que estão em andamento; outro, 
dando condição de o sistema Eletrobrás ter dirigentes 
somente em subsidiárias das quais a Eletrobrás é só-
cia. Portanto, criando uma restrição para a participa-
ção de dirigentes na sociedade. E um terceiro, dando 
condições para que o contrato da Ceron possa ser 
absorvido na questão da Termo Norte II, reconhecido 
pela Aneel, para que haja a participação do encontro 
de contas da CCC.

Além disso, a Medida Provisória destina recursos 
para Estados e Municípios de acordo com a Lei Kandir 
e também acaba com o fiador do sistema de bolsas de 
financiamento do Fies para estudantes universitários, 
o que é um avanço para facilitar a contratação de em-
préstimos para que os estudantes possam estudar.

Por conta de tudo isso, o nosso parecer é favo-
rável, com as emendas que apresentamos.

Faço uma observação de que a Emenda nº 24 
enumera o artigo 21-A como artigo 21-C, exatamente 
para que não haja conflito de numeração com o projeto 
de lei anterior, Sr. Presidente.

É o seguinte o Parecer na íntegra:
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PARECER N° 3, DE 2011

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 15, de 2010, relativo a Medida 
Provisória n° 501, de 8 de setembro de 2010, 
o qual “Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios, no exercício de 
2010, com o objetivo de fomentar as expor-
tações do País; altera as Leis nº 12.087, de 
11 de novembro de 2009, e n° 10.260, de 12 
de julho de 2001; modifica condições para 
a concessão da subvenção em operações 
de financiamento de que trata o art. 1° da 
Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, 
que autoriza a concessão de subvenção 
econômica ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social – BNDES, 
em operações de financiamento destinadas 
a aquisição e produção de bens de capital 
e a inovação tecnológica; e dá outras pro-
vidências”.

Relator-Revisor: Senador Romero Jucá

I – Relatório

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF), 
editou, em 8 de setembro de 2010, a Medida Provisória 
(MPV) n° 501. Cabe a este Plenário, agora, apreciar 
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 15, de 2010, 
originário da Medida Provisória mencionada e apro-
vado na Câmara dos Deputados em 8 de dezembro 
do corrente ano.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputa-
dos, o PLV nº 15 de 2010, é composto de 20 artigos. 
Os primeiros nove artigos se referem aos temas que 
foram originalmente objetos da MPV nº 501, de 2010, 
e os demais artigos tratam dos temas inseridos pela 
Câmara dos Deputados no PLV e das cláusulas de 
vigência e de revogação.

Em síntese, o alcance original da Medida Provi-
sória era o seguinte:

– nos arts. 1° ao 6°, a proposição trata-
va da distribuição de recursos federais como 
compensação aos incentivos fiscais concedi-
dos pelos governos estaduais e municipais às 
exportações;

– nos arts. 7° ao 9°, a Medida Provisória 
continha ajustes na legislação relativa ao Fun-
do de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES);

– no art. 10, a proposição se referia a 
ajustes na sistemática de subvenção econô-

mica do Tesouro Nacional as operações de 
financiamento concedidas pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); e

– o art. 11 tratava da cláusula de vigên-
cia e o art. 12 trazia revogação de dispositivos 
relativos ao Fies e a subvenção do Tesouro 
Nacional ao BNDES.

As modificações introduzidas pela Câmara dos 
Deputados são comentadas a seguir. No art. 10, o 
PLV introduz uma ampliação no escopo da atuação do 
BNDES com recursos subvencionados pelo Tesouro 
Nacional, de modo a incorporar o setor elétrico que 
passou a ser beneficiado mediante o financiamento 
de “aquisição de bens associados a implantação de 
empreendimentos de geração renovável ou transmis-
são de energia elétrica por sociedades empresariais 
em conformidade com os respectivos atos de outorga 
de concessão ou autorização”.

O mesmo dispositivo amplia o valor total dos fi-
nanciamentos subvencionados pela União de R$44 
bilhões para R$134 bilhões e dá ao Poder Executivo a 
autonomia para prorrogar o prazo de vigência do Pro-
grama. Essas duas modificações eram tratadas na MPV 
n° 487, de 2010, que perdeu eficácia por transcurso de 
prazo sem que tenha sido apreciada pelo Congresso 
Nacional. Outra alteração consiste em novidade, pois 
estabelece como prioritários os empreendimentos que 
sejam intensivos na utilização de mão de obra, mas 
fazendo ressalva em relação aos financiamentos sub-
vencionados para a inovação tecnológica dados pelo 
art. 1° da Lei n° 12.096, de 2009.

O art. 11 do PLV altera o art. 1.061 do Código Civil 
Brasileiro para permitir a designação de administrado-
res não sócios independente do que preveja o contrato 
de constituição de uma sociedade limitada. Na nova 
versão, são mantidos os requisitos de aprovação da 
designação de administrador não sócio, sendo por una-
nimidade enquanto o capital não estiver integralizado e 
por maioria de dois terços após a integralização.

Os arts. 12 e 13 se referem aos benefícios fis-
cais administrados pela Agência Nacional do Cinema 
(ANCINE), ampliando o prazo para a dedução do im-
posto de renda devido, que passa de dezembro de 
2010 para dezembro de 2016. Assim, a Lei n° 8.685, 
de 20 de julho de 1993, passa a ter nova redação em 
seu art. 1°, para dispor que: “até o exercício fiscal de 
2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do 
imposto de renda devido às quantias referentes a in-
vestimentos feitos na produção de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção independente 
e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001, tem a redação de seu art. 50 modificada para 
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compatibilizá-la com a nova redação do art. 1° da Lei 
n° 6.685, de 1993.

Os arts. 14 e 15 tratam dos precatórios federais 
de titularidade do próprio devedor ou de pessoa jurí-
dica do mesmo grupo econômico, para permitir sua 
utilização na amortização de débitos de que trata a 
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.

Os arts. 16, 17 e 18 se referem a ajustes no mar-
co legal da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S. 
A. (ELETROBRÁS) e no Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). O art. 16 dispõe sobre alterações na Lei n° 
3.890-A, de 25 de abril de 1961, para conceder maior 
autonomia a gestão da Eletrobrás, com destaque para 
a dispensa da aprovação do Presidente da República 
nas eventuais reformas dos Estatutos da Sociedade, 
estabelecendo que lhes sejam aplicáveis as normas 
da Lei das Sociedades Anônimas. Outra modificação 
permite aos diretores da Eletrobrás participar, inclusive 
no exercício de cargos de administração, na direção 
das empresas subsidiárias, controladas e de propósi-
to específico de que faça parte a holding nacional do 
setor elétrico. Um último ajuste permite a Eletrobrás 
constituir subsidiárias integrais para o cumprimento 
de seu objeto social.

O art. 17 modifica a Lei n° 10.848, de 15 de mar-
co de 2004, que dispõe sobre a comercialização de 
energia elétrica. São adicionados dois novos artigos a 
Lei para assegurar as condições necessárias a admi-
nistração de Contrato de Comercialização de Energia 
em Ambiente Regulado (CCEAR) e para ampliar as 
possibilidades de atuação do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE).

O art. 18 altera a Lei n° 12.111, de 9 de dispõe 
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados. Como alguns Sistemas Isolados estão em 
processo de integração ao Sistema Integrado Nacio-
nal (SIN), tornou-se necessário ajustar o marco legal 
relativo ao acesso por esses Sistemas Isolados aos 
recursos oriundos da Conta de Consumo de Combus-
tíveis (CCC) que têm origem no pagamento pelo con-
sumo de energia elétrica por todos os consumidores 
no Território Nacional e são redistribuídos em favor dos 
Sistemas Isolados que têm um custo maior de geração 
de energia elétrica.

O art. 19 trata da cláusula de vigência e o art. 20 
dispõe sobre a revogação de dispositivos ligados as 
questões tratadas no PLV quanto à subvenção pelo 
Tesouro Nacional as aplicações do BNDES e quan-
to ao funcionamento do FIES. Há, ainda, a previsão 
de revogação de dispositivo da Lei n° 8.162, de 8 de 
janeiro de 1991, que não é objeto de modificação no 
PLV em análise. Trata-se da revogação do inciso II do 
art. 3° da mencionada Lei, que na redação vigente 

permite ao ocupante dos cargos de Ministro de Estado 
optar pela remuneração do cargo ou emprego efetivo 
de que seja titular na União, Estado, Distrito Federal, 
Município, autarquia, fundação pública, sociedade de 
economia mista ou em empresa pública.

II – Análise

II.1 — Análise da Urgência e Relevância do PLV n° 
15, de 2010

Para o Poder Executivo, o PLV atende à exigência 
constitucional de se tratar de uma situação relevante e 
urgente. Na Exposição de Motivos Interministerial (EMI) 
n° 26/MEC/MF, de 1° de setembro de 2010, há uma 
sucinta justificação para a utilização do instrumento da 
medida provisória com referência a cada um dos três 
temas  originais da Medida Provisória.

No mérito, as medidas propostas no PLV se amol-
dam aos objetivos especificados na Exposição de 
Motivos Interministerial, que é o de implementação, 
no curto prazo, de acões governamentais capazes de 
atender a demandas sociais.

Quanto à compensação aos governos estadu-
ais e municipais, cabe observar que essa sistemática 
de transferência de recursos federais funciona, anu-
almente, desde 2004 e que os recursos financeiros já 
estão previstos no Orçamento da União desde o mês 
de janeiro do corrente ano.

Quanto aos ajustes relativos ao FIES e à subven-
ção econômica do Tesouro Nacional ao BNDES, cabe 
observar que se trata de modificações em aspectos 
que foram recentemente objeto de outras medidas 
provisórias.

II.2 — Análise da Constitucionalidade do PLV n° 
15, de 2010

Quanto aos demais aspectos de ordem consti-
tucional, nada há que impeça sua regular tramitação, 
pois os temas Tratados no PLV constituem matéria de 
competência da União, portanto passíveis de iniciativa 
do Presidente da República, e não incorrem em quais-
quer das limitações formais e materiais previstas no 
art. 62 da Constituição Federal (CF).

II.3 — Análise do PLV quanto a Responsabilidade 
Fiscal

Com referência ao impacto fiscal da concessão 
de subvenção econômica do Tesouro Nacional às ope-
rações do BNDES até o montante de R$ 134 bilhões, a 
Exposição de Motivos Interministerial repete a mesma 
argumentação que acompanhava a MPV  nº 487/2010, 
que perdeu eficácia. Há, apenas, uma singela indica-
ção ao custo fiscal de R$ 7,8 bilhões nos próximos 
dois exercícios financeiros.
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II.4 — Análise do Mérito
No Orçamento da União para 2010, há duas 

dotações relativas à compensação aos governos es-
taduais e municipais em função dos incentivos fiscais 
concedidos aos exportadores. Uma dotação se refere 
diretamente ao previsto na Lei Kandir e outra dotação 
se refere ao auxílio financeiro da União para o fomento 
das Exportações. Caso houvesse a efetiva compensa-
ção na primeira dotação, seria dispensável a previsão 
desse auxílio financeiro.

No entanto, a dotação referente ao previsto no 
art. 91 do ADCT é de apenas R$ 1.560 milhões, valor 
muito aquém do montante de incentivos fiscais efetiva-
mente concedidos pelos Estados e Municípios. Assim, 
se faz necessária essa complementação, denominada 
pelo Governo Federal como Auxilio Financeiro para 
o Fomento às Exportações. No Orçamento da União 
para 2010, essa segunda dotação tem o valor de R$ 
1.950 milhões, cuja sistemática de transferência é o 
objeto dos arts. 1° ao 6° do PLV.

Os artigos 7°, 8° e 9° do PLV modificam a Lei 
n° 12.087 de 2009, e a Lei n0 10.260, de 2001, e se 
referem a ajuste do marco institucional para a ges-
tão e funcionamento do Programa de Financiamento 
Estudantil (FIES). Os ajustes em análise ampliam a 
flexibilização das normas do FIES, concedendo auto-
nomia ao Poder Executivo para a fixação das normas 
relativas à garantia das operações e à amortização 
dos empréstimos concedidos.

O art. 7° adiciona o crédito estudantil às áreas 
atendidas pelos fundos garantidores de risco de crédi-
to para micro, pequenas e médias empresas a que se 
refere o art. 7º da Lei n° 12.087, de 2009, que passa 
a vigorar acrescido do inciso III. Esse último dispositi-
vo inclui a garantia do risco em operações de crédito 
educativo no âmbito de programas ou instituições ofi-
ciais como uma finalidade dos fundos garantidores de 
risco nos quais a União a autorizada a participar em 
sua capitalização.

As modificações de dois dispositivos da Lei n° 
10.260, de 12 de julho de 2001, visam ajustar pro-
cedimentos operacionais do FIES com objetivo de 
conferir maior eficiência ao modelo de gestão do Pro-
grama para atender a mais de cem mil estudantes do 
ensino superior.

Em síntese, as modificações patrocinadas pelo 
PLV no marco legal do FIES visam expandir a atuação 
do crédito estudantil.

O PLV também propõe ajustes na Lei n° 12.096, 
de 2009, que autorizou a concessão de subsídio pela 
União aos empréstimos do BNDES. O subsídio se dá 
pela equalização das taxas de juros, com a União pa-
gando ao BNDES para que ele possa conceder em-

préstimos destinados à aquisição e produção de bens 
de capital e à inovação tecnológica com taxas de ju-
ros abaixo do seu custo de captação. O prazo para a 
contratação dos empréstimos subsidiados era ate 31 
de dezembro de 2009, prorrogáveis por 180 dias, e o 
limite para o volume de financiamentos de até R$ 44 
bilhões.

O art. 10 do PLV altera a Lei no 12.096, de 2009, 
para incluir, entre as operações de financiamento pas-
siveis de subvenção, aquelas destinadas à produção 
de bens de consumo para a exportação e ao setor de 
energia elétrica e para expandir o limite de financia-
mentos subvencionados pela União, mediante o acrés-
cimo de R$ 90 bilhões

A partir de estimativas do próprio BNDES para 
a demanda por crédito, decidiu-se ampliar o limite do 
volume de créditos subvencionados, podendo chegar 
ao total de R$ 134 bilhões, e aumentar o prazo para a 
contratação das operações.

O subsídio às operações de crédito do BNDES 
autorizado pelo PLV será feito por meio da equalização 
das taxas de juros. A equalização consiste no paga-
mento ao BNDES, pelo Tesouro Nacional, da diferença 
entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte 
dos recursos, acrescido da remuneração do BNDES 
e dos agentes financeiros por este credenciados. A 
estimativa de gastos com a equalização é de R$ 4,7 
bilhões em 2011 e de R$3,1 bilhões em 2012.

A Resolução n° 3.851 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) definiu as taxas de juros cobradas 
ao tomador final e os prazos de amortização e de ca-
rência para os empréstimos a serem concedidos pela 
BNDES com subvenção da União. As taxas de juros 
para o tomador final variam de 4,5% a 8% ao ano e os 
prazos de autorização, de 3 a 10 anos, com carência 
de 3 meses a 3 anos.

As operações para financiar grandes projetos no 
setor de energia elétrica terão tratamento diferencia-
do, com prazo de amortização de 30 anos, carência 
para o principal de ate 15 anos e taxas de juros de 
5,5% ao ano.

São efeitos positivos da subvenção aos emprés-
timos do BNDES a oferta de linhas de crédito baratas 
e de longo prazo para investimentos relevantes de 
empresas privadas e importantes obras de infraestru-
tura, com impactos positivos sobre a produtividade da 
economia como um todo.

O art. 11 do PLV suprime a exigência de que 
contrato social da sociedade limitada deve expressa-
mente autorizar a delegação dos poderes de admi-
nistração a terceiro não sócio. Como é cediço, foi o 
Novo Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 
2002) que permitiu a não sócios serem administrado-
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res da sociedade limitada. A alteração pretendida ao 
art. 1.062 do Código remove entraves burocráticos a 
concretização da norma.

Os arts. 12 e 13 do PLV prorrogam até 31 de 
dezembro de 2016 a vigência do incentivo fiscal à ati-
vidade audiovisual existente no âmbito do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).

Para fazer uso do incentivo, a pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real (aquela que man-
tém escrituração contábil completa) deverá investir no 
mercado de capitais mediante a aquisição de quotas 
representativas dos direitos de comercialização de 
obras audiovisuais (por exemplo, fumes brasileiros), 
caracterizadas por Certificados de Investimento, emi-
tidos e registrados segundo as normas estabelecida 
pela Comissão de Valores Mobiliários.

Essa pessoa jurídica poderá deduzir da base de 
cálculo o valor total do investimento nos Certificados, 
o que lhe proporcionará descontar do imposto entre 
15% a 25% do valor investido. A empresa também tem 
direito a deduzir o valor investido diretamente do IRPJ 
devido, ate o limite de 3% deste.

A prorrogação do incentivo é medida necessá-
ria para manter o vigor recentemente experimentado 
pelo cinema brasileiro. Para o corrente ano de 2010, 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil estimou em 
R$ 152 milhões a renúncia fiscal decorrente desse 
incentivo.

Os artigos 16 a 18 do PLV tratam do marco legal 
do sistema elétrico nacional. Mediante o art. 16, o PLV 
altera o art. 5°, o § 4º do art. 12 e o art. 15 da Lei nº 
3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001. O tex-
to vigente impede que o Presidente e os diretores da 
Eletrobrás exerçam funções de direção, administração 
ou consultoria em empresas ligadas de qualquer forma 
ao setor elétrico, salvo nas subsidiárias, controladas e 
empresas concessionárias sobre controle dos Estados 
em que a Eletrobrás tenha participação acionária.

A nova redação permite que o Presidente e os 
diretores exerçam cargos de administração nas subsi-
diárias, controladas, e sociedades de propósito espe-
cífico, de que faca parte a Eletrobrás, e em empresas 
concessionárias nas quais ela tenha participação acio-
nária. As sociedades de propósito específico são cria-
das para dar andamento a projetos em que a Eletrobrás 
participa em consórcios com empresas privadas.

O art. 17 do PLV acrescenta dois artigos a Lei 
n° 10.848, de 15 de marco de 2004, para permitir ao 
poder concedente autorizar alterações técnicas de 
empreendimentos de geração termelétrica que tenham 
firmado Contrato de Comercialização de Energia no 
Ambiente Regulado (CCEAR).

A previsão legal para a substituição do combus-
tível de termelétrica que tenham firmado Contrato de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 
(CCEAR) permitira a incorporação de ganhos ambien-
tais e econômicos, com transferência para os consu-
midores, viabilizados após a realização dos leilões de 
energia elétrica.

O art. 18 do PLV acrescenta um § 4° ao art. 1° 
da Lei n° 12.111, de 9 de dezembro de 2009, para as-
segurar que os contratos de suprimento nos sistemas 
isolados, vigentes em 30 de julho de 2009, sejam res-
peitados, mesmo após a efetiva interligação ao SIN. 
A Lei nº 12.111/2009, no seu art. 30, já prevê o reem-
bolso, a partir da Conta de Consumo de Combustíveis 
(CCC), da diferença entre o custo total de geração da 
energia elétrica, para o atendimento ao serviço públi-
co de distribuição de energia elétrica nos Sistemas 
Isolados e a valoração da quantidade corresponden-
te de energia elétrica pelo custo médio da potência e 
energia comercializadas no Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR) do Sistema Interligado Nacional (SIN), 
conforme regulamento.

Ocorre que o inciso III do § 10 do art. 3° da Lei n° 
12.111, de 2009, foi vetado pelo Presidente Lula porque 
abriria a possibilidade para que a CCC passasse a co-
brir também os custos de gasodutos que poderiam vir 
a entrar em operação no Sistema Interligado Nacional 
(SIN). Isso porque existem contratos de suprimento de 
energia elétrica assinados em sistemas isolados que 
foram, posteriormente, interligados ao SIN, como é o 
caso do Sistema Acre-Rondônia.

Assim, o veto se fundamentou no fato de que 
as usinas vendedoras nesses contratos operam hoje 
à base de óleo, mas são bicombustíveis, já havendo 
previsão no próprio contrato para geração a partir de 
gás natural, desde que haja gasoduto. Como o sistema 
já foi interligado, tal gasoduto seria economicamente 
inviável, pois não haveria redução suficiente de óleo 
que justificasse seus custos. No entanto, com a reda-
ção do inciso III do § 1º do art. 3º, aprovada no Con-
gresso Nacional, gasodutos como esse poderiam vir 
a ser viabilizados com o subsídio da CCC, mas caso 
isso viesse a ocorrer, haveria um significativo aumento 
do orçamento da CCC.

O novo parágrafo 4º adicionado ao art. 1º da Lei 
nº 12.111, de 2009, também se destina a garantir o 
respeito aos contratos e preservar a segurança jurídi-
ca, sem beneficiar usinas que já estejam interligadas 
ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Para concluir esta análise, cabe comentar que 
no último dia 8 de dezembro este Plenário aprovou 
o PLV nº 16, de 2010, onde constavam alguns dispo-
sitivos com redação análoga a outros integrantes do 
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PLV em análise. Os temas que permeavam as duas 
proposições se referem aos precatórios federais de 
titularidade do próprio devedor, os benefícios fiscais 
administrados pela Ancine, o ajuste no Código Civil 
Brasileiro e as modificações no marco legal do siste-
ma elétrico nacional.

Com a conversão do PLV nº 16, de 2010, na Lei 
nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010, será neces-
sário compatibilizar a redação do PLV nº 15, de 2010, 
em apreciação, com o ordenamento jurídico vigente 
hoje, pois os seguintes dispositivos desta proposição 
perderam sua oportunidade com a sanção de normas 
idênticas pelo Presidente da República.

Os dispositivos que perderam sua oportunidade 
foram as seguintes:

– os arts. 11, 12 e 13 do PLV nº 15/2010 
foram positivados como arts. 14, 12 e 13 da 
Lei nº 12.375/2010;

– o art. 16 do PLV nº 15/2010 foi parcial-
mente positivado, pois o Presidente da Re-
pública sancionou sua proposta de alteração 
do art. 5º da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 
1961, como parte integrante do art. 15 da Lei 
nº 12.375/2010; e

– o art. 17 do PLV nº 15/2010 também foi 
parcialmente positivado, pois o Presidente da 
República sancionou sua proposta de inclusão 
do art. 21-B na Lei nº 10.848, de 15 de março 
de 2004, como parte integrante do art. 16 da 
Lei nº 12.375/2010.

Com estes antecedentes, apresento uma emen-
da para suprimir os mencionados arts. 11, 12 e 13 do 
PLV em análise por este Plenário, pois os dispositivos 
perderam sua oportunidade, uma vez que já integram 
o marco legal do País.

Quanto ao art. 16 do PLV, apresento uma emenda 
para suprimir a referência ao art. 5º da Lei nº 3.890-
A/1961, por ser um dispositivo já positivado. A parte 
do art. 16 a ser suprimida está destacada em negrito 
e sublinhada na reprodução a seguir apresentada:

Art. 16. O art 5º o § 4º do art. 12 e o § 
5º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril 
de 1961, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 5º Nos Estatutos da Sociedade 
serão observadas, em tudo que lhes forem 
aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades 
Anônimas.”(NR)

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................

§ 4º O presidente e os diretores não po-
derão exercer funções de direção, administra-
ção ou consultoria em empresas de economia 
privada, concessionárias de serviços públicos 
de energia elétrica, ou de empresas de direi-
to privado ligadas de qualquer forma ao setor 
elétrico, ressalvado o exercício de cargos de 
administração nas subsidiárias, controladas, 
sociedades de propósito faça específico, de 
que faça parte a Eletrobrás, e em empresas 
concessionárias nas quais ela tenha participa-
ção acionária, mediante autorização do respec-
tivo Conselho de Administração.”(NR)

“Art. 15.   ...............................................
 ..............................................................
§ 5º A Eletrobrás poderá constituir sub-

sidiárias integrais para o cumprimento do dis-
posto no § 1º.”(NR)

Além da parte já positivada, proponho eliminar a 
modificação prevista no art. 16 do PLV com referência 
ao art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 1961. Com a nova re-
dação, o art. 16 do PLV altera a Lei de criação da Ele-
trobrás para permitir que seus diretores e Presidente 
possam participar do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal das Sociedades de Propósito Espe-
cífico (SPE) nas quais tenha participação, facilitando 
a gestão de empreendimentos estratégicos.

Com referência ao art. 17 do PLV, apresento à 
consideração deste Plenário uma emenda.. Na repro-
dução do art. 17 do PLV, apresentada a seguir, a par-
te destacada em negrito e sublinhada corresponde a 
supressão constante de emenda de redação:

Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de março 
de 2004, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes arts. 21-A e 21-B:

“Art. 21-A. O poder concedente poderá 
autorizar alterações técnicas de empreendi-
mentos de geração termelétricos, inclusive 
quanto a troca de combustível, que tenham 
firmado Contrato de Comercialização de Ener-
gia no Ambiente Regulado – CCEAR, nos 
termos desta Lei, observadas as seguintes 
condições:

I – não haja a redução nos valores de 
garantia física e potência associada; e

II – sejam preservados os critérios obje-
tivos de seleção dos vencedores dos leilões 
de energia elétrica.”

“Art. 21-B. A previsão de penalidades 
por falta de combustível para agentes de 
geração de energia elétrica e supridores de 
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combustível deverá considerar as caracte-
rísticas específicas de cada fonte energéti-
ca, conforme diretrizes do Conselho Nacio-
nal de Política Energética – CNPE.”

Com esses antecedentes, proponho uma nova 
redação do art. 17 do PLV. Em sua nova redação, o 
dispositivo permite que o Poder Concedente autorize a 
alteração de combustível de usinas termelétricas que 
venceram leilão de venda de energia, de modo a incor-
porar benefícios mútuos aos geradores e consumido-
res. Assim, possibilita o equacionamento do excesso 
de contratação de UTE a óleo combustível, como, por 
exemplo, o resultante do 7º Leilão de Energia Nova de 
2008, em que foram contratados 2440 MW médios des-
sa fonte. As condicionantes inseridas na Lei mediante 
o art. 17 do PLV garantem que não haverá prejuízo aos 
consumidores nem alteração no resultado do leilão, de 
modo a evitar questionamentos jurídicos.

Também apresento uma proposta de nova reda-
ção do art. 18 do PLV – modificação na Lei nº 12.111, de 
2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica 
nos Sistemas Isolados. Os dispositivos adicionados ao 
marco legal darão maior segurança para que a Aneel 
venha a anuir com a cessão, a Ceron, do contrato da 
Eletronorte com a UTE Termonorte II. Sem a cessão, 
o contrato deixa de ser reconhecido pela Aneel como 
custo de geração da Ceron, e, portanto, deixa de ter 
seus custos cobertos pela CCC.

Com a nova redação do art. 18 do PLV, a ces-
são do contrato mencionado a Ceron está em conso-
nância com o princípio original da Lei nº 12.111, de 
2009, que no artigo 3º estabelecia que os custos de 
geração dos distribuidores arcados pelos supridores 
e não repassados aos distribuidores seriam cobertos 
pela CCC. Sendo assim, a medida não gera impacto 
negativo nas tarifas dos consumidores finais nem na 
CCC, retirando-se, tão-somente, um agente interme-
diário de contratos anteriores a Lei nº 12.111.

Além de propor a supressão dos artigos do PLV 
que foram positivados mediante a sanção da Lei nº 
12.375, de 2010, proponho que também sejam supri-
midos os arts. 14 e 15 do PLV. Na mesma linha, pro-
ponho suprimir o inciso I do art. 20.

Por último, apresento uma emenda de alcance 
mais restrito, beneficiando apenas as pessoas jurí-
dicas que estiverem inativas, ou em regime de liqui-
dação ou falência. Além de reduzir o alcance do be-
nefício, reduzindo o impacto fiscal, voltamo-nos para 
as empresas que estejam parando de operar, ou que 
já estejam inativas, uma vez que estas, dificilmente, 
conseguiriam adimplir com o parcelamento sem esse 
benefício adicional.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 501, de 2010, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2010, dela 
proveniente, com as seguintes emendas:

EMENDA N° 22 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Suprimam-se do PLV nº 15, de 2010, os arts. 
11, 12 e 13 do PLV nº 15/2010, que perderam sua 
oportunidade, pois foram positivados, respectivamen-
te, como arts. 14, 12 e 13 da Lei nº 12.375, de 30 de 
dezembro de 2010.

EMENDA Nº 23 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Dê-se ao art. 16 do PLV nº 15, de 2010, a se-
guinte redação:

Art. 16. O § 4º do art. 12 da Lei nº 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º O Presidente e os diretores não po-

derão exercer funções de direção, administra-
ção ou consultoria em empresas de economia 
privada, concessionárias de serviços públicos 
de energia elétrica, ou de empresas de direi-
to privado ligadas de qualquer forma ao setor 
elétrico, salvo nas subsidiarias, controladas, 
sociedades de propósito específico e empre-
sas concessionárias sobre controle dos Esta-
dos, em que a Eletrobrás tenha participação 
acionária, onde poderão exercer cargos no 
conselho de administração e fiscal, observa-
das as disposições da Lei nº 9.292, de 12 de 
julho de 1996, quanto ao percebimento de 
remuneração.” (NR)

EMENDA N° 24 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Dê-se ao art. 17 do PLY nº 15, de 2010, a se-
guinte redação:

Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de marco 
de 2004, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 21-A:

“Art. 21-A. O Poder Concedente poderá 
autorizar a mudança de combustível de usinas 
termelétricas, inclusive as que tenham cele-
brado CCEAR, nos termos do regulamento, 
observadas as seguintes condições:

I – não haja redução da garantia física;
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II – sejam preservados os critérios obje-
tivos de seleção dos vencedores dos leiloes 
de energia elétrica; e

III – não haja prejuízo aos consumido-
res. (NR)”

EMENDA Nº 25 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Suprimam-se do PLV nº 15, de 2010, os arts. 14 
e 15 do PLV nº 15/2010, renumerando-se os demais.

EMENDA N° 26 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Dê-se ao art. 18 do PLV a seguinte redação:

Art. 18. O arts. 1º e 3º da Lei nº l2.111, 
de 9 de dezembro de 2009, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
§ 4º No atendimento a obrigação referida 

no observado os limites de contratação fixados 
em regulamento, deverá ser considerada, mes-
mo após a interligação ao Sistema Interligado 
Nacional – SIN, a energia elétrica:

I – contratada pelas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição 
de energia elétrica ate a data de publicação 
desta Lei; e

II – objeto dos contratos de compra de 
energia e potência com equivalentes celebra-
dos nos Sistemas Isolados entre concessioná-
rias de geração e produtores independentes 
com a finalidade de suprimento dos agentes 
de distribuição, os quais assumir os contratos 
por meio de cessão da posição contratual do 
comprador.

Art. 3º  ...................................................
§ 1º ........................................................  
VI – aos contratos assumidos na forma 

do inciso II do § 4º do art. 1º e aos respectivos 
transportes de energia.

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

EMENDA N° 27 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Inclua-se, onde couber, no PLV, o seguinte ar-
tigo:

Art. O art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 33:

“Art. 65.  ................................................
 ..............................................................  

§ 33. As empresas que não estejam mais 
em atividade com estiverem em regime de 
liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial, 
ou em regime de falência, que optarem pelo 
pagamento ou parcelamento dos débitos, nos 
termos deste artigo, poderão liquidar integral-
mente os valores correspondentes a parcela 
da base de cálculo do Imposto de Renda e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), resultante da redução dos valores de 
mora e encargo legal, em decorrência do dis-
posto no § 3° deste artigo, com a utilização de 
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa 
da CSLL, próprios, inclusive acumulados de 
exercícios anteriores, sendo que o valor a ser 
utilizado será determinado mediante a aplica-
ção sobre o montante do prejuízo fiscal e da 
base de cálculo negativa da CSLL das alíquotas 
de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove 
por cento), respectivamente. (NR)”

EMENDA Nº 28 – PLEN 
(PLV nº 15, de 2010)

Suprima-se do art. 20 do PLV nº 15, de 2010, o 
inciso I, renumerando-se os demais incisos.

Sala das sessões, – Senador Romero Jucá, 
Revisor-Relator.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para dis-
cutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer preliminar do Relator Revisor Senador Ro-
mero Jucá é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1; e, no mérito, é pela 
aprovação do Projeto de Conversão com as Emendas 
nºs 22 a 28, do relator.

Pergunto a V. Exª se deseja discutir o mérito ou 
os pressupostos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O mérito, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, vou submeter ao Plenário os pressupostos 
de relevância e urgência e de adequação financeira 
e orçamentária.

O parecer é favorável. A medida é constitucional, 
segundo o parecer.

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

Aprovado.
Vamos discutir, agora, o mérito.
Com a palavra, o Senador José Agripino.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente Sarney, quero me inscrever para discutir o 
mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª já está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, estamos votando uma matéria que, 
mais uma vez, incorre no velho vício de, em uma me-
dida provisória, serem apreciados temas muitas vezes 
díspares, porque o texto que estamos votando diz res-
peito a pelo menos sete assuntos diferentes; assun-
tos que se somam ao assunto original, que ensejou a 
medida provisória.

O mérito dessas matérias é positivo, desde a elas-
ticidade nos critérios de concessão de empréstimos 
do Fies até a concessão de recursos ao BNDES para 
investimento no setor elétrico – e já vou falar sobre o 
apagão, de forma construtiva. Nós vamos votar. Tive 
uma reunião hoje de manhã com o Senador Romero 
Jucá e pactuamos que apreciaríamos a medida pro-
visória. Vamos votar, mas eu gostaria que o Líder do 
Governo me ouvisse. Repito: eu gostaria que o Líder 
Romero Jucá, do Governo, me ouvisse.

Nós não podemos, por conta da primeira votação, 
nesta legislatura, que é de medida provisória, em que 
muitos assuntos se somam ao assunto original desta 
MP, fazer deste procedimento a regra. Essa tem de 
ser a exceção. Nós temos de voltar à velha prática 
que mantínhamos, de votar as medidas provisórias, 
decorrido um prazo de entendimento, e medidas pro-
visórias que tratem de um assunto específico. Essa 
trata de assuntos múltiplos.

Repito: ela tem assunto importante? Tem. Urgen-
te? Sim. Essa é a razão pela qual votaremos a favor. 
Agora, com essa observação, eu gostaria de ter dois 
compromissos do Líder do Governo. Primeiro, voltar-
mos à prática de discussão das MPs por assunto e 
discutirmos a votação dentro do processo de três dias 
da busca de entendimento e a votação, depois, por 
acordo ou por número, se não houver acordo.

Agora, com relação a esta medida, há um fato 
que eu gostaria de ter o compromisso do Líder do Go-
verno, senão a inserção no texto da MP: é a possibili-
dade de se pagarem débitos do Proex e do Refis com 
precatórios de propriedade do devedor. 

Essa matéria foi incorporada ao texto na Câma-
ra dos Deputados e foi subtraída. Ela é positiva, como 
muito de positivo há no texto que estamos votando. E eu 
gostaria de conhecer as razões da subtração, ao texto 
que votamos, da possibilidade de uso de precatórios 

para liquidação de débitos de Proex e Refis. Sobre o 
assunto eu gostaria de ouvir a opinião e a manifesta-
ção do Líder do Governo.

De resto, manifesto a nossa aprovação ao mérito 
e à constitucionalidade da matéria. O nosso voto será 
“sim”, com as explicações do Líder do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sr. Relator, eu acho que primeiro vamos ouvir as dis-
cussões da Casa, e V. Exª, ao final, respondê-las-á.

Com a palavra o Senador Mário Couto.
V. Exª tem dez minutos para discutir a matéria. 
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
Srªs e Srs. Senadores, nessa primeira votação desta 
legislatura, quero aqui deixar uma reflexão a todos os 
Senadores desta Casa. Queria eu aqui deixar uma refle-
xão que há muito se pede que seja feita nesta Casa.

Desde que entrei aqui, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, as medidas provisórias vêm para esta Casa 
amordaçando cada vez mais este Poder. A cada ano 
que passa, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa vai per-
dendo seu poder de legislar. A cada ano que passa, 
Srªs e Srs. Senadores, cada um de nós fica com me-
nos condições de legislar nesta Casa.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, basta pensar a es-
tupidez a que se chega em uma medida provisória; 
uma medida provisória, por exemplo, de sete itens, 
cada um mais importante que o outro para esta Na-
ção. Essa medida provisória, Brasil, não passa pelas 
comissões para ser debatida. Quando essa medida 
provisória chega a esta Casa, Brasil, o seu recurso já 
foi destinado, o dinheiro já foi gasto, e os Senadores 
aprovam essa medida assim mesmo.

A Nação brasileira quer democracia. A Nação 
brasileira clama por democracia. A Nação brasileira 
exige que este Senado seja um Senado democráti-
co, que o Executivo seja democrático e mostre sua 
transparência. 

Assim, Senadores, essas atitudes batem os re-
cordes de todas as épocas no Governo do PT. Nunca 
se implantaram, na história da administração brasileira, 
tantas medidas provisórias como agora. Até quando 
isso vai permanecer? 

O PSDB não pode passar a vida concordando 
com isso. O PSDB tem de tomar uma posição firme, 
e vai tomar, em relação às medidas provisórias, meu 
caro Líder José Agripino. Maltrata, desmoraliza o nos-
so Poder. 

V. Exª sabe o que já passamos. Passamos até 
vergonha nesta Casa, em relação à Nação brasileira, 
por causa dessa maldita medida provisória. V. Exª ainda 
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há pouco acabou de falar. Agora, o abuso da patente, 
meu caro José Agripino.

Antigamente, mandavam uma medida provisória 
com um item só para se discutir. Agora, já se coloca 
em uma mesma medida provisória sete itens, meu 
caro José Agripino. E até quando? Até quando esta 
Casa, este Poder vai aceitar a imposição do Governo 
Federal? Até quando nós vamos nos ajoelhar aos pés 
do Presidente da República?

Precisamos, meu caro Líder do Governo, res-
peitar mais esta Casa. Com o excesso de medidas 
provisórias e com a imposição do Governo Federal, 
não sei, mas fica patente que, a cada dia que passa, 
querem desmoralizar mais esta Casa, querem tirar o 
poder de Senadores e de Deputados de legislar. Os 
nossos 100% de legislar já foram jogados na lixeira. 
Ninguém aqui, Senadores, ninguém pode dizer que é 
Senador da República e que tem o direito total de le-
gislar neste Poder.

V. Exªs, se não concordarem com este Senador, 
vão sentir na carne o que é fazer um projeto e passar 
um ano todo aqui sem discuti-lo. Aliás, não é só um 
ano todo não, Senadores, mas a Legislatura toda, os 
quatro anos inteiros. E não vão conseguir colocar na 
pauta, nem digo aprovar, mas colocar na pauta um 
projeto sequer.

E ainda inventaram que a medida provisória tran-
ca pauta, deixa os Senadores sem trabalhar, deixa os 
Senadores sem fazer absolutamente nada. E o povo 
brasileiro está aí, o povo brasileiro está a nos obser-
var, o povo brasileiro está a nos cobrar o quanto esta 
Casa está desmoralizada. 

São essas medidas que desmoralizam esta Casa. 
E, se não fossem propositais, elas já tinham diminuí-
do, porque, de sã consciência, eu não acredito que um 
Presidente não saiba que a emissão de uma medida 
provisória tira o direito do Legislativo de legislar. Eu não 
acredito que um Presidente da República não saiba 
que, trancando a pauta de um Poder, ele deixa os Se-
nadores e Deputados sem trabalhar e ganhando o seu 
salário mensal. Eu não acredito que ele não saiba que 
isso desgasta o Poder, que a população nos cobra, que 
a cada dia o Legislativo se desmoraliza mais. 

E toma medida provisória! Agora com sete itens! 
Que desmoralização! Que argumento teria o Governo 
para mandar sete itens numa medida provisória? 

Reflitam, Srs. Senadores, reflitam! Não deixem 
que esta Casa se desmoralize mais! Vamos dar moral 
a ela! Ela precisa de nós! O País nos cobra, a Nação 
nos cobra, o povo brasileiro nos cobra!

Muito obrigado, Senador Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra para discutir a matéria, o Senador 

Alvaro Dias. Em seguida, o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço 
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª deseja discutir a matéria?

Também. Então V. Exª está inscrita em terceiro 
lugar.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, já que votamos agora a primeira medida provisória 
deste novo período legislativo, justifica-se plenamen-
te reiterar o que tem sido já cansativo nesta Casa: o 
apelo para que o Congresso Nacional recupere as 
suas prerrogativas e repudie essa tentativa de fazê-lo 
simplesmente Casa de homologação, a chancelar os 
atos impostos pelo Poder Executivo, inclusive através 
de medidas provisórias que, rotineiramente, afrontam 
a Constituição do País. 

É evidente que há inconstitucionalidades flagran-
tes também nesta medida provisória. O Poder Legisla-
tivo não recuperará a credibilidade, não adquirirá res-
peitabilidade junto à opinião pública brasileira se não 
exigir a recuperação de suas prerrogativas. 

É evidente que já foi pior, que aconteceram avan-
ços. Antes do Governo de Fernando Henrique Cardoso, 
por exemplo, as medidas provisórias não tinham prazo 
para deliberação, e o Governo as utilizava a seu bel-
prazer. Houve um avanço estabelecendo-se prazos e 
impondo-se trancamento de pauta, o que exigiu uma 
mudança de postura também do Poder Executivo. 

Mas isso não foi suficiente. Se nós analisássemos 
a constitucionalidade das medidas provisórias, certa-
mente 80% delas seriam devolvidas ao Poder Executivo 
sem análise de mérito no Congresso Nacional. 

E eu creio, Sr. Presidente, que seja esta a única 
alternativa para que o Poder Legislativo no País possa 
recuperar a credibilidade que perdeu. 

Neste caso, a Oposição não poderia impedir 
a votação desta medida provisória, já que há uma 
transferência de recursos da ordem de R$1,95 bilhão 
para Estados e Municípios. Os Estados e Municípios 
já são sacrificados, exigindo a revisão do sistema fe-
derativo. Nós não poderíamos, de forma alguma, im-
pedir que recursos fossem repassados às Unidades 
da Federação.

O outro ponto: “Garante o risco em operações de 
crédito educativo para expandir a atuação do crédito 
estudantil em benefício de estudantes carentes”. É 
evidente que a Oposição não poderia se opor a isso. 
“Autoriza a concessão de subvenção econômica ao 
BNDES em operações de financiamento destinadas à 
aquisição e produção de bens de capital e à inovação 
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tecnológica”. Como se vê, ao enumerarmos três itens, 
já demonstramos a complexidade da medida provisó-
ria, que trata de assuntos díspares. É por isso que já 
se tornou aqui praxe afirmar que as medidas provisó-
rias se transformam em feira paraguaia ou árvore de 
Natal, com penduricalhos injustificáveis. 

Aliás, a medida provisória chega à Câmara com 
dez, doze artigos e, depois, muitas vezes, vai para o 
Senado com mais de cinquenta artigos, até cem ar-
tigos, numa verdadeira enciclopédia de bondades ou 
de maldades. 

Isso é inadmissível sob o ponto de vista da ética 
do Legislativo. Alguns penduricalhos, alguns contra-
bandos foram retirados pelo Líder Romero Jucá, que 
é o relator dessa matéria, e nós o cumprimentamos 
por isso. 

Já no ano passado, ao final do ano, quando de-
liberamos sobre a Medida Provisória nº 499, a nosso 
pedido, o relator Romero Jucá retirou a autorização 
que se concedia para a criação de subsidiárias da 
Eletrobrás, de forma ilimitada, como se estivéssemos 
autorizando a criação de inúmeros cabides de emprego 
distribuídos por todo País num setor que é essencial 
para a vida dos brasileiros e que tem sido alvo de crí-
ticas, especialmente nos últimos dias, sobretudo em 
razão do apagão de 2009 e, agora, do apagão mais 
recente no Nordeste do País. Há, inclusive, a reposição 
de medidas que foram vetadas pelo Poder Executivo, 
vetadas pelo Presidente Lula, ao final do ano passa-
do, e que foram recolocadas nesta medida provisória 
na Câmara dos Deputados. O Senador Romero Jucá 
já concordou em retirá-las.

O nosso partido vai pedir destaque. Nós vamos 
votar, Senador Romero Jucá, simbolicamente a me-
dida provisória. Mas pediremos destaque para o item 
que diz respeito aos recursos do Tesouro destinados 
ao BNDES.

O art. 10, que trata da autorização para a ex-
pansão em 90 bilhões do limite para a concessão de 
subvenção econômica ao BNDES em operações de 
financiamento destinadas à aquisição e produção de 
bens de capital e a inovação tecnológica, é um cheque 
em branco. Não há transparência nesta proposta.

A proposta de se ampliar o limite de recursos 
subvencionados, muito embora seja um mecanismo 
importante para alavancar alguns segmentos da nos-
sa economia, implica um custo fiscal muito alto, pois 
o Tesouro capta recursos a uma taxa que é das mais 
altas do planeta, repassando esses recursos para em-
presas a taxas de juros subsidiadas, que variam entre 
4,5% e 8%. Portanto, o Tesouro capta os recursos a 
13% e repassa a 4,5%.

O Tesouro Nacional subsidia, estabelecendo de-
terminados privilégios, sem transparência alguma.

Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Te-
souro já repassou valores que se aproximam de R$600 
bilhões ao BNDES, numa manobra contábil que não 
eleva a dívida pública interna do País. O Governo con-
sidera essa transferência do Tesouro para o BNDES 
ou para Petrobras ou para Eletrobrás ou para a Caixa 
Econômica Federal, como tem ocorrido, uma transfe-
rência interna que não contabiliza como dívida pública 
e não é outra coisa a não ser dívida pública.

É por esta razão que o crescimento avassala-
dor da dívida pública interna do País, anunciado pelo 
Governo de um trilhão e setecentos bilhões, ao final 
do ano passado, não é a dívida pública bruta interna 
real. Ela é maior. Só em relação ao BNDES pode-se 
somar a um trilhão e setecentos bilhões os seiscen-
tos bilhões repassados que não estão contabilizados 
como dívida pública interna.

Trata-se de uma dívida fantasma que certamen-
te ronda os subterrâneos do Banco Central do Brasil, 
mas é uma dívida que tem que ser paga pelo Tesouro 
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Concedo a V. Exª um minuto para terminar o 
seu discurso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Sr. Presidente.

Portanto, é uma dívida do Governo brasileiro e 
há que se contabilizar na estatística da dívida pública 
interna do País, sim.

Sr. Presidente, estamos apresentando um re-
querimento pedindo destaque, porque o partido deli-
berou, em reunião há pouco, votar contrariamente a 
esta proposta.

Não sabemos, Senador Mário Couto, onde o 
Governo pretende aplicar esses 90 bilhões. Não po-
demos fornecer cheque em branco, até porque o com-
portamento adotado pelo Governo nos últimos anos 
não nos permite essa concessão. Não podemos ali-
mentar a suspeição que há em relação à aplicação 
dos recursos públicos. Se contestamos a capacidade 
do Governo de definir prioridades, contestamos mais 
ainda a aplicação desses recursos, muitas vezes sob 
o manto protetor da impunidade.

Quando há superfaturamento de obras públicas, 
o Governo autoriza o repasse de recursos, mesmo 
com denúncia do Tribunal de Contas da União, mes-
mo com dispositivo estabelecido na Lei Orçamentária 
estabelecido pelo Congresso Nacional. O Presidente 
veta e libera os recursos, como ocorreu com a Usina 
Araucária, no Paraná; Getúlio Vargas; e a Usina Abreu 
e Lima, em Pernambuco. São obras com superfatura-
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mento denunciado pelo Tribunal de Contas da União 
e confirmado pela Comissão de Orçamento do Con-
gresso Nacional.

Portanto, Sr. Presidente, o voto simbólico do PSDB 
é favorável à medida provisória, em razão dos benefícios 
que acarreta, mas o voto em separado em relação ao 
dispositivo que transfere R$90 bilhões ao BNDES.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Aloyzio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – 
SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no início da Legislatura 
é sempre hora de se renovar os bons propósitos e 
seria também hora de se meditar sobre as práticas 
do cotidiano parlamentar, procurando, mediante essa 
meditação e o diálogo entre nós, sanar vícios antigos 
que vão se tornando a rotina, que vão se cristalizando 
em tradições, e vão, com isso, corroendo por dentro 
a dinâmica do processo legislativo e restringindo os 
poderes do Congresso Nacional.

Venho, Sr. Presidente, à tribuna hoje para fazer 
um alerta em relação a uma prática ilegal que vem sen-
do reiteradamente usada ou praticada pelo Governo 
e por sua base de apoio na edição e na tramitação de 
medidas provisórias.

A Medida Provisória nº 501/2010 foi editada pelo 
Palácio do Planalto usando uma prática recorrente de 
tratar diversos temas, sem qualquer conexão entre eles, 
numa única proposição legislativa. Fala-se muito dos 
contrabandos que o Congresso costuma acrescentar 
às medidas provisórias durante a sua tramitação. Neste 
caso, como em muitos outros casos, o contrabando já 
vem da origem, ela já nasce com o contrabando, por-
que, na redação original da medida provisória, nós tí-
nhamos já três temas, ela disciplinava três temas sem 
qualquer conexão entre eles: ela dispõe sobre o auxílio 
financeiro da União aos Estados, no âmbito da Lei Kan-
dir, e ela mesma traz dois contrabandos: um tratando 
do Fies e outro aumentando em R$90 bilhões o limite 
de financiamento do BNDES para subvenções de vá-
rias naturezas. Ou seja, temos três temas tratados na 
mesma proposição sem que haja qualquer conexão 
lógica, temática, entre eles.

Ora, isso é expressamente vedado pela Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, cuja elaboração represen-
tou um grande progresso no sentido de termos uma 
prática legislativa melhor organizada, de forma que ti-
véssemos leis com o mínimo de coerência entre elas, 
que facilitasse o exercício dos direitos, a aplicação do 
Direito pelo Poder Judiciário.

Essa lei complementar, que, na época, foi cha-
mada de a lei das leis ou a norma que disciplina a 
elaboração de outras normas, diz, no seu art. 7º, o 

seguinte: “excetuadas as codificações, cada lei trata-
rá de um único objeto”. E vai além: “a lei não conterá 
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada 
por afinidade, pertinência ou conexão”.

Ora, o que tem a ver Lei Kandir com Fies e com 
BNDES? É mais de um Pilatos no mesmo credo. Não 
há conexão alguma entre elas. No entanto, não contente 
com isso, a base parlamentar do Governo na Câmara 
tratou de acrescentar outras matérias à mesma medi-
da provisória: uma trata de audiovisual; outra permite 
o pagamento de dívidas com precatórios, dívidas do 
chamado Refis da crise; outra trata do setor elétrico, 
permitindo a criação de subsidiárias da Eletrobrás, 
invadindo de maneira frontal a competência privativa 
do Executivo para iniciar o processo legislativo dessa 
matéria.

Portanto, Sr. Presidente, temos aqui uma medida 
provisória que já nasceu ruim, que nasceu torta e que 
ficou mais torta ainda durante a sua tramitação.

Digo isso, nesta sessão, porque me lembro do 
esforço que foi feito no Congresso, quando V. Exª, 
Presidente Sarney, presidia o Senado e o Senador 
Aécio Neves presidia a Câmara dos Deputados, para 
se encontrar uma nova disciplina à medida provisória. 
Encontrou-se. Um fato positivo foi que as medidas pro-
visórias passaram a ser votadas. Lembra o Senado que 
as medidas provisórias iam acumulando-se, acumulan-
do-se, acumulando-se sem nunca serem deliberadas. 
Quando foi promulgada a emenda constitucional com 
um novo rito de tramitação das MPs, havia ainda me-
didas provisórias instituidoras do Plano Real que não 
haviam sido votadas.

Essa nova disciplina trouxe um avanço, sugerido 
por V. Exª, Presidente Sarney, que foi a eliminação de 
um dos fatores mais recorrentes de edição de medidas 
provisórias, a implementação, por parte do Executivo, de 
medidas de sua economia interna que não implicassem 
em criação de cargo nem aumento de despesas. Deve-
riam ser disciplinadas por lei, no regime da Constituição 
de 1988. E esse era um pretexto recorrente de edição 
de medidas provisórias. Passaram à competência pri-
vativa do Poder Executivo, disciplinadas por decreto; 
a partir de então, por decreto autônomo.

Mas falta completar esse processo de moderni-
zação e de participação efetiva do Congresso Nacio-
nal na elaboração legislativa que se inicia por medidas 
provisórias.

Refiro-me ao tema que foi abordado hoje na 
reunião da Bancada do PSDB, pelo ilustre Senador 
Aécio Neves.

S. Exª lembrava aos seus colegas e companhei-
ros de Bancada a necessidade de o Congresso ter, na 
disciplina da tramitação das medidas provisórias, uma 
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ocasião efetiva de se pronunciar sobre a presença dos 
requisitos constitucionais da admissibilidade, ou seja, 
da relevância e da urgência das medidas provisórias, 
o que implicaria mudança regimental.

Aventou-se, na época, a criação de uma comis-
são permanente. Hoje, segundo sugestão do Senador 
Aécio Neves, e tendo a concordar com S. Exª, talvez 
as Comissões de Constituição e Justiça das duas Ca-
sas fossem fóruns mais adequados para se deliberar 
sobre isso, desde que houvesse tempo hábil para que 
esse pronunciamento pudesse ocorrer.

Enfim, Sr. Presidente, não quero entrar no mérito 
da medida provisória. O Líder Alvaro Dias já disse à 
Casa qual será a nossa posição em relação a alguns 
dos tópicos que ela contém. Apenas aproveitei esta 
oportunidade para tratar de uma velha questão que 
precisa ser resolvida em nome da segurança jurídica, 
dos poderes do Congresso Nacional e da democracia 
em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marinor Brito, para discutir a matéria.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
é preciso deixar claro que essa medida provisória já 
está em vigor, ela não está sendo aprovada hoje. Essa 
medida provisória está propondo alterações no con-
teúdo. O ideal é que o Poder Legislativo mantenha a 
sua autonomia em relação ao Executivo.

As palavras da Presidente da República Dilma 
Rousseff, quando da sua Mensagem ao Congresso, 
reafirmaram que respeitaria a autonomia entre os Po-
deres. E nós, da Bancada do PSOL, vamos continuar 
cobrando, como fazia a ex-Senadora Heloísa Helena, 
como fazia o ex-Senador José Nery nesta Casa, como 
faz Chico Alencar na Câmara, como faz o Deputado 
Ivan Valente e agora fará o Deputado Jean Wyllys.

Não é possível a manutenção dessa metodologia 
de utilização da maioria governista para tomar as de-
cisões de interesse do povo brasileiro, única e quase 
exclusivamente nos últimos anos, a partir de medidas 
provisórias.

É necessário destacar que, à luz do debate que 
vem sendo feito no âmbito nacional sobre a situação 
difícil por que passam os Estados e os Municípios bra-
sileiros, a partir da crise econômica contra a qual não 
podemos entrar em choque, não podemos obstruir, 
Senador Cristovam, a necessidade de melhorar as 
estruturas dos Estados e dos Municípios, como os da 
Amazônia brasileira, do Pará e do Amapá, que estão 
de pires na mão, sem conseguir enfrentar o avanço 

da vulnerabilidade social por que passa o povo da-
quela região.

Hoje mesmo nós ainda fizemos um alerta no ato 
realizado contra a implantação de Belo Monte: que a 
matemática do Governo não venha de encontro ao 
interesse público. O Governo anuncia, para aquele 
empreendimento, 20 mil novos empregos, mas só no 
Município de Altamira há 19 mil desempregados. Há 
uma perspectiva de deslocamento de cerca de 100 mil 
pessoas, novos trabalhadores, provavelmente novos 
trabalhadores escravos, novos trabalhadores que serão 
levados para o tráfico humano, para o tráfico de dro-
gas e para outras mazelas que são muito comuns nas 
periferias urbanas deste País, que são muito comuns 
na Amazônia brasileira. Portanto, o valor de R$1,950 
bilhão não pode esperar, Senador Mário Couto. Aí, con-
cordo com V. Exª: por que não através de um projeto 
de lei ordinária? Por que não com pedido de urgência? 
Por que não com respeito à autonomia, inclusive com 
a possibilidade de debater com mais profundidade 
essa questão?

Acredito que, acerca dos itens constantes dessa 
alteração de medida provisória já em vigor, acerca de 
itens como esse e de itens que são relevantes para faci-
litar a vida da classe estudantil deste País – o Governo, 
por decisão política, em vez de investir 100% na edu-
cação pública brasileira, resolveu investir uma parcela 
significativa desses recursos nas universidades priva-
das, levando cada vez mais o País para a privatização 
do ensino, nesse caso específico do ensino superior 
–, há que se refletir sobre o significado de liberação, 
de anulação da exigência de fiador para os estudantes 
que desejaram ingressar no ensino superior.

Eu, que fui originária historicamente das escolas 
públicas do Estado do Pará, por falta de investimento 
no setor público, em algum momento da vida na déca-
da de setenta, na reforma do ensino brasileiro, ainda 
quando era Ministro Jarbas Passarinho, acabei tendo 
de me submeter a essa lógica privatista neoliberal de 
educação, acabei tendo de utilizar o crédito educativo 
como única alternativa, porque o curso que eu desejava 
fazer na universidade não existia, não era oferecido na 
universidade pública do meu Estado. Eu fui obrigada a 
me submeter e, depois, dando continuidade no traba-
lho, a pagar, a devolver aos cofres públicos, enquanto 
o que entra no lucro das universidade privadas fica no 
bolso do empresariado. Esse recurso deveria, na nossa 
opinião, estar sendo levado para melhorar, para am-
pliar o número de vagas nas universidades públicas, 
para fazer concurso público, para abrir novos cursos, 
para melhorar a qualidade do ensino e a capacitação 
continuada dos educadores brasileiros.
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Esse é um clamor também do povo da Amazô-
nia. Mas não vamos deixar de considerar o fato de que 
facilita, neste momento, nesse modelo que é contrário 
ao interesse público na nossa opinião, na opinião do 
PSOL, a anulação da exigência de fiador para o es-
tudante pobre, para o estudante que não tem sequer 
uma vida familiar estruturada, que na maioria das vezes 
é criado como o povo da Amazônia, numa família de 
mãe desempregada ou que está na prostituição, nas 
periferias dos rios da Amazônia, servindo de massa 
de manobra para sustentação desse projeto quando 
chega o período eleitoral.

Eu queria dizer a V. Exªs que a nossa posição no 
sentido de acompanhar a aprovação das alterações 
dessa medida provisória se dá exclusivamente pela 
necessidade de encontrar, mesmo que mediado, um 
caminho para que a classe estudantil, para que os Es-
tados e Municípios deste País não continuem tendo de 
bater de porta em porta, nos Ministérios ou no Governo 
Federal, gerando um atrelamento histórico-político dos 
Parlamentares deste Congresso, que na sua maioria 
respondem mais a esses interesses imediatos do que a 
interesses de infraestrutura das diversas regiões deste 
País, que propiciem um desenvolvimento na perspec-
tiva da humanização do nosso povo.

Eu queria, portanto, dizer que este pronuncia-
mento da Liderança do PSOL vem refletir também, 
no conteúdo dessa medida provisória, a necessidade 
de enfrentarmos, ainda este ano no Congresso Nacio-
nal, o debate sobre o Plano Nacional de Educação, na 
perspectiva de garantir que os investimentos, frutos 
dos impostos pagos pela classe trabalhadora, sejam 
revertidos na melhoria das escolas públicas brasileiras, 
das universidades públicas brasileiras. E esperamos 
sensibilizar uma parcela importante deste Congres-
so, seja aqui no Senado, seja na Câmara dos Depu-
tados, para que a gente comece a dar alguns passos 
na perspectiva de inverter esse modelo excludente, 
esse modelo que historicamente tem levado o nosso 
povo a viver a violência dos grandes centros urbanos, 
a viver uma verdadeira barbárie.

Srªs e Srs. Senadores da República, esta é a 
posição do PSOL: não acreditamos que as medidas 
provisórias sejam um caminho democrático, sejam um 
caminho que defenda a autonomia entre os Poderes. 
Mas o conteúdo que aqui traz a alteração dessa me-
dida não pode ser deixado de lado, não pode ser dei-
xado de fora da consideração dos que pensam, dos 
que refletem o mundo não a partir da sua lógica, não 
a partir do seu umbigo, não a partir dos seus interes-
ses pessoais, mas a partir do interesse da sociedade 
brasileira.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é basicamente no mesmo sentido do que já foi colo-
cado aqui anteriormente pelo Senador Aloysio Nunes 
e pela Líder do nosso partido, Senadora Marinor Bri-
to: é uma medida provisória que, digamos assim, só 
traz bondades.

Temos três temas distintos aqui apresentados, 
que devem ser e são por nós saudados. São: a am-
pliação do valor liberado para o Fies; a dispensa da 
necessidade de fiador, que tem sido o principal motivo 
de rejeição dos pedidos de financiamento por parte 
dos universitários financeiros; e o aporte financeiro a 
Estados e Municípios – em particular, o meu querido 
Estado do Amapá vem a ganhar com isso, já que foi 
prejudicado anteriormente com a Lei Kandir.

Na verdade, trata-se de ressarcimento do que já 
foi perdido pelos Estados brasileiros em virtude dessa 
anterior lei e de ampliação da possibilidade de créditos 
por parte do BNDES para obras de investimento na ge-
ração de energia elétrica, tão carentes em regiões como 
a nossa da Amazônia e tão carentes no Amapá.

Então, não há o que divergir em relação ao méri-
to da matéria. E é por isso, como já foi anunciado pela 
nossa Líder, a Senadora Marinor Brito, que nós do 
PSOL votaremos, no mérito, favoravelmente.

O debate que aqui queremos trazer, Sr. Presiden-
te, já foi trazido e inaugurado na Casa, nas primeiras 
sessões desta legislatura. É o debate sobre a natureza 
das medidas provisórias. 

A Constituição nos traz as medidas provisórias 
e deixa claro, no Texto Constitucional, a necessidade 
do pré-requisito de relevância e urgência das medidas 
provisórias que tramitam em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional. Aliás, esse não é o problema 
dessa matéria. Esse pré-requisito, inclusive, essa 
matéria cumpriu. O problema que temos com a ma-
téria é um problema de forma, o que já foi inclusive 
dito desta tribuna. A matéria fere dispositivos da Lei 
Complementar nº 95, que nos traz os princípios da 
boa técnica legislativa e diz que não é de bom tom da 
boa técnica legislativa tratar de assuntos tão díspares, 
de assuntos tão distintos em uma mesma medida pro-
visória. Vejam só, na mesma MP, na mesma matéria 
que estamos votando na tarde de hoje, no Senado, 
estamos tratando da capacidade de financiamento do 
BNDES, estamos tratando do financiamento para os 
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universitários e estamos tratando do ressarcimento 
para Estados.

Nosso questionamento – e é isso o que queremos 
debater, democraticamente, no plenário desta Casa 
com os Senadores e com o Executivo – é saber como 
as medidas provisórias vêm para esta Casa e como 
também são apresentadas, ferindo o que convenciona-
mos e já pactuamos, inclusive, por lei complementar, 
que deva ser a boa técnica legislativa.

Então, nossa divergência – e não será divergên-
cia de obstrução em relação a essa matéria – é sobre 
a forma. E é sobre a forma que queremos afirmar o 
papel do Legislativo. O Legislativo não pode cumprir 
o papel de ser mero receptor de medidas provisórias, 
mero encaminhador de medidas provisórias. Esta Casa 
necessita e deve cumprir o papel de protagonista na 
cena política brasileira. 

E é nesse sentido que arguimos, é nesse sentido 
que defendemos e é nesse sentido que a bancada do 
Partido Socialismo e Liberdade está se colocando. 

No mérito, só tenho a saudar, porque se trata de 
medida provisória que, na verdade, faz justiça aos Es-
tados que anteriormente perderam recursos com a Lei 
Kandir; e faz justiça, em especial, aqui digo, ao meu 
Estado, que muito prejudicado tem sido.

Então, além de saudar, quero destacar que essa 
é matéria que repara injustiças e impropriedades do 
fundo de investimento da educação superior, do Fies. 
São impropriedades e dificuldades que existiam para 
o acesso ao financiamento por parte dos universitá-
rios, o que será facilitado com nosso voto favorável em 
relação a essa matéria. Quero saudar, em especial, 
porque essa matéria repara injustiças, anteriormente 
feitas no aporte de recursos, e promove o ressarci-
mento do Estado pelos recursos que tinham perdido 
com a Lei Kandir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrada a lista de oradores para discutir, vamos 
proceder à votação da matéria.

Na Mesa, há um pedido de destaque que o Sr. 
Secretário vai ler.

Enquanto isso, quero pedir, uma vez mais, aos 
Srs. Líderes, que encaminhem à Mesa os membros 
para as Comissões, para que, a partir de amanhã, elas 
possam ser instaladas. Somente para a Comissão de 
Constituição e Justiça esperamos eleger o Presiden-
te e ouvir o Ministro indicado para o Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Fux.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário, Senador Cícero Lucena.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 49, DE 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Supressão do art. 10 do Projeto de Lei de Conversão 
nº 15, de 2010.

Justificação

A proposta de se ampliar o limite do volume de 
recursos subvencionados, muito embora um mecanis-
mo importante para alavancar alguns segmentos da 
nossa sociedade, implica um custo fiscal muito alto, 
pois o Tesouro capta os recursos a uma taxa que é das 
mais altas do planeta, repassando esses recursos para 
as empresas a taxa de juros subsidiadas que variam 
entre 4,5% e 8%.

Essa manobra fiscal e contábil para transferir 
recursos ao BNDES, não por meio de captalização, 
mas por meio de empréstimos, compromete a dívida 
bruta do governo, mas que não influencia a dívida lí-
quida do setor público, com sérias implicações para 
o futuro próximo.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Ál-
varo Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o destaque.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, aprovamos o requerimento, tendo em vista 
entendimento com a oposição, para que votemos em 
separado essa matéria destacada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o destaque apresentado. (Pausa.)

Aprovado.
Vamos passar agora à discussão do projeto, res-

salvado o destaque do art. 10.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, como foram levanta-
das aqui algumas questões, eu queria, rapidamente, 
fazer um registro.

Primeiro, entendo a ponderação do Senador José 
Agripino, a do Senador Mário Couto e a de todos os 
Senadores que falaram a respeito de haver mais de 
uma matéria na medida provisória. Tivemos vários 
assuntos nessa medida provisória, mas é de bom al-
vitre que, em outras situações, possamos restringir o 
número de assuntos nas medidas provisórias. Vamos 
trabalhar nessa linha, Sr. Presidente.

Um assunto específico, levantado pelo Senador 
José Agripino – quero aqui registrar e criar o compro-
misso – diz respeito à questão do encontro de contas 
de precatórios. O que acontece, Sr. Presidente? Com 
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a nova regra de pagamento e remuneração dos preca-
tórios, em relação à emenda constitucional que apro-
vamos, os precatórios passam a ser reajustados pela 
TR, e a dívida das empresas com o Fisco passa a ser 
reajustada pela Selic. Então, há um descompasso. Qual 
é o justo? Qual é o natural? Que aquela empresa que 
tenha crédito em precatório possa pagar sua dívida 
com esses precatórios. Era essa a matéria que estava 
no texto. Nós a retiramos, porque a área econômica 
do Governo pretende construir um texto que seja mais 
adequado para esse entendimento. Portanto, fica aqui 
nosso compromisso de que, em outra matéria, traremos 
o assunto novamente. E vamos registrar esse enten-
dimento, fazendo com que esse assunto do encontro 
de contas de precatórios possa ser atendido mais na 
frente. Então, fica aqui nosso compromisso de levar à 
área econômica do Governo a questão colocada aqui 
pelo Senador José Agripino.

Fora isso, o projeto é importante, trata de temas 
fundamentais e peço sua aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação, com destaque ao art. 10, a Medida Pro-
visória, sem prejuízo das emendas.

As Srªs e o Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Passaremos, agora, a votar o art. 10, destacado, 

a pedido do Senador Alvaro Dias.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, o combinado é que a votação fosse nominal. 
Portanto, peço a abertura do painel. Vamos pedir a 
votação nominal. 

A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, 
mantendo o texto do art. 10, que amplia os recursos 
do BNDES em 90 milhões, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Determino à Secretaria que proceda à abertura do 
painel. A votação será nominal a pedido das Lideranças. 
Se não houver objeção do Plenário, assim será feito.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu gos-
taria de convidar todas as Srªs e os Srs. os Senadores 
que estão em seus gabinetes para virem votar nominal-
mente, Sr. Presidente. É uma votação importante.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – O PT 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os que aprovarem o destaque votarão “sim”, o que 

significa que a matéria constará do projeto; e os que 
votarem “não”, retiram o art. 10 do texto.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode orientar a bancada.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, justificamos já, da tribuna, quando discutimos 
o mérito das medidas provisórias, as razões de solici-
tarmos destaque para o art. 10.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O painel está aberto. Os Srs. Senadores que quise-
rem votar, já podem fazê-lo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É evidente 
que qualquer leigo entende essa matéria. Se capta-
mos recursos a 13% e os oferecemos a uma taxa de 
juros de 4,5%, estamos subsidiando o que há entre 
4,5% e 13%. Esse dinheiro sai da receita pública, sai 
do Tesouro Nacional.

Alguém poderia justificar que se trata de estimu-
lar a realização de obras em setor estratégico para o 
País. Na verdade, não há transparência, não há defi-
nição para a aplicação desses recursos. Nós estamos, 
simplesmente, oferecendo um cheque em branco e 
estabelecendo a existência, no País, de uma casta de 
privilegiados: 4,5% para determinadas empresas; 13% 
para as outras empresas. Aqueles que são privilegiados 
ganham a primazia de construir uma obra e, além da 
primazia de construir a obra, acabam, também, bene-
ficiados com subsídios do Governo Federal, reduzindo 
as taxas de juros, num favorecimento explícito com o 
qual nós não concordamos.

Portanto, Sr. Presidente, solicitamos, evidente-
mente reconhecendo as limitações da Minoria nesta 
Casa...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Solicitamos 
apoio a esse pleito para que possamos estabelecer, 
inclusive, norma, orientação quando tratamos de as-
suntos dessa natureza.

Fiz referência, também, ao fato de que esses 
empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES não es-
tão sendo contabilizados como dívida pública bruta, 
interna, do País. Trata-se de uma manobra contábil 
para esconder o volume da dívida pública brasileira, 
que cresceu assustadoramente nos últimos anos e 
que, oficialmente, o Governo anuncia ser de R$1,7 
trilhão, mas, se computarmos só o que o Governo já 
repassou ao BNDES como empréstimo, teremos mais 
R$600 bilhões de endividamento. E não é só isso! O 
BNDES se utiliza...

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pediria a V. Exª que concluísse.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou con-
cluir, Sr. Presidente, mas é um assunto tão importante 
que eu creio que a limitação do tempo não se justifica 
numa hora como esta.

É preciso dizer, claramente, que o BNDES tem 
financiado a chamada transferência de tecnologia, 
que gera emprego, renda e receita pública em outros 
países. São bilhões de dólares transferidos para o ex-
terior em operações inclusive clandestinas, porque, 
certamente, muitas das obras realizadas no exterior 
são realizadas porque a empreiteira que as realiza 
leva o recurso, recurso que é público, que é do povo 
brasileiro. Isso, inclusive, contraria acordos interna-
cionais celebrados pelo Brasil contra a corrupção na 
administração pública. 

Portanto, Sr. Presidente, essa é a razão do nos-
so....

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Prossegue... Os Srs. Líderes...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O 
Senador Vital do Rego já colocou a posição da Banca-
da, portanto é uma redundância, mas eu queria apro-
veitar a oportunidade e fazer um apelo aos Senadores 
do PMDB que estão em outras dependências da Casa 
para que venham ao plenário, porque, logo em segui-
da a esta votação, nós vamos fazer uma reunião da 
bancada para recepcionar uma visita importante para 
todos nós. Assim, eu queria, mais uma vez, enfatizar 
a presença de todos, inclusive de V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em ou-
tras dependências da Casa e em seus gabinetes que 
compareçam ao plenário para votarmos o art. 10, des-
tacado do Projeto de Lei de Conversão nº 15.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente, só para esclarecer: aqueles que concordam 
com o pedido de destaque devem votar “não” para que 
se exclua do texto da MP o art. 10. É isso, não é? O 
voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Os que concordam com o pedido de destaque, 
se votarem “sim”, mantêm o art. 10. Os que votarem 
“não”...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para ex-
cluir, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os que rejeitarem o art. 10 votarão “não”.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato. Por-
tanto, nosso apelo é para o voto “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Eu pediria aos Líderes das bancadas que se limitassem 
ao que diz o Regimento, indicando aos seus respectivos 
liderados como devem votar: “sim’”ou “não”.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, o Democratas acolhe a argumentação do Sena-
dor Alvaro Dias e recomenda aos seus companheiros 
que votem “não”.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presi-
dente, o PDT orienta sua bancada para votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O PDT vota “sim”.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM) 
– Sr. Presidente, o PCdoB, da mesma forma, orienta 
o voto “sim”, contra o destaque e a favor do texto ori-
ginal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O PCdoB vota “sim”... (Pausa.) Vota “não”, perdão.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Ex-
celência, com as observações feitas pela nossa Lide-
rança e pelo Senador Randolfe, o PSOL acompanha 
a alteração e vota “sim”.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, o PRB vota com a base, vota “sim”.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Para encaminhar.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – O PR acom-
panha a base do Governo. O PR vota “sim”, Sr. Pre-
sidente.

(Continua em votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo mais nenhum dos Srs. Senadores ou 
Senadoras que desejem votar...

O Senador Valter Pinheiro está votando. (Pausa.)
Senador Jayme Campos. (Pausa.)
O Senador Eduardo Braga vai votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram. Vou encer-

rar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Votaram SIM 49 Srªs e Srs. Senadores; e NÃO, 
15.

Não houve abstenção. 
Total: 64 votos.
O texto foi mantido.
Votação em globo das Emendas de nºs 22 a 28 

do Relator Revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com 

as emendas do Relator Revisor, ficam prejudicadas 
a medida provisória e as demais emendas apresen-
tadas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– 

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

 
PARECER Nº 4, DE 2011 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das Emendas do Se-
nado ao Projeto de Lei de Conversão nº 
15, de 2010 (Medida Provisória nº 501, de 
2010).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Con-
versão nº 15, de 2010 (Medida Provisória nº 501, 
de 2010), que dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios, no exercício de 2010, com 
o objetivo de fomentar as exportações do País; alte-
ra as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro de 2009, 
10.260, de 12 de julho de 2001, 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro, 8.685, de 
20 de julho de 1993, 11.941, de 27 de maio de 2009, 
12.249, de 11 de junho de 2010, 3.890-A, de 25 de 
abril de 1961, 10.848, de 15 de março de 2004, e 
12.111, de 9 de dezembro de 2009, a Medida Pro-
visória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; modi-
fica condições para a concessão da subvenção em 
operações de financiamento de que trata o art. 1º da 
Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; revoga 
dispositivos das Leis nºs 8.162, de 8 de janeiro de 

1991, e 12.096, de 24 de novembro de 2009; e dá 
outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de fevereiro 
de 2011.

ANEXO AO PARECER Nº , DE 2011

Redação final das Emendas do Senado 
ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2010 (Medida Provisória nº 501, de 2010).

Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, no exercício 
de 2010, com o objetivo de fomentar as ex-
portações do País; altera as Leis nºs 12.087, 
de 11 de novembro de 2009, 10.260, de 12 
de julho de 2001, 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil Brasileiro, 8.685, de 
20 de julho de 1993, 11.941, de 27 de maio 
de 2009, 12.249, de 11 de junho de 2010, 
3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848, de 15 
de março de 2004, e 12.111, de 9 de dezem-
bro de 2009, a Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001; modifica condi-
ções para a concessão da subvenção em 
operações de financiamento de que trata o 
art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro 
de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, e 12.096, de 
24 de novembro de 2009; e dá outras pro-
vidências.

EMENDA Nº 1 
(Corresponde à Emenda nº 22 do Relator-Revisor)

Suprimam-se do Projeto os arts. 11, 12 e 13, 
que perderam sua oportunidade, pois foram positiva-
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dos, respectivamente, como arts. 14, 12 e 13 da Lei nº 
12.375, de 30 de dezembro de 2010.

EMENDA N° 2 
(Corresponde à Emenda n° 23 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 16 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 16. O § 4º do art. 12 da Lei nº 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12.  ................................................
 ..............................................................  
§ 4° O presidente e os diretores não po-

derão exercer funções de direção, administra-
ção ou consultoria em empresas de economia 
privada, concessionárias de serviços públicos 
de energia elétrica ou em empresas de direito 
privado ligadas de qualquer forma ao setor elé-
trico, salvo nas subsidiárias, controladas, socie-
dades de propósito específico e empresas con-
cessionárias sob controle dos Estados, em que 
a Eletrobrás tenha participação acionária, onde 
poderão exercer cargos nos conselhos de ad-
ministração e fiscal, observadas as disposições 
da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto 
ao percebimento de remuneração.’ (NR)”

EMENDA N° 3 
(Corresponde à Emenda n° 24 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 17 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de marco 
de 2004, passa a vigorar acrescida do seguin-
te art. 21-C:

‘Art. 21-C. O poder concedente poderá 
autorizar a mudança de combustível de usinas 
termelétricas, inclusive as que tenham cele-
brado CCEAR, nos termos do regulamento, 
observadas as seguintes condições:

I – não haja redução da garantia física;
II – sejam preservados os critérios obje-

tivos de seleção dos vencedores dos leilões 
de energia elétrica; e

III – não haja prejuízo aos consumido-
res.’ (NR)”

EMENDA N° 4 
(Corresponde à Emenda n° 25 do Relator-Revisor)

Suprimam-se do Projeto os arts. 14 e 15, renu-
merando-se os demais.

EMENDA Nº 5 
(Corresponde à Emenda nº 26 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 18 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 18. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 12.111, 
de 9 de dezembro de 2009, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

‘Art. 1° ...................................................
 ..............................................................  
§ 4° No atendimento à obrigação referida 

no caput deste artigo, observados os limites 
de contratação fixados em regulamento, de-
verá ser considerada, mesmo após a interli-
gação ao Sistema Interligado Nacional (SIN), 
a energia elétrica:

I – contratada pelas concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de distribuição 
do energia elétrica até a data de publicação 
desta Lei; e

II – objeto dos contratos de compra de 
energia e potência ou equivalentes celebrados 
nos Sistemas Isolados entre concessionárias 
de geração e produtores independentes com 
a finalidade de suprimento dos agentes de 
distribuição, as quais assumirão os contratos 
por meio de cessão da posição contratual do 
comprador.’ (NR)

‘Art. 3º  ..................................................  
§ 1º  .......................................................
 ..............................................................  
VI – aos contratos assumidos na forma 

do inciso II do § 4° do art. 1º e aos respectivos 
transportes de energia.

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

EMENDA Nº 6 
(Corresponde à Emenda n° 27 do Relator-Revisor)

Inclua-se, onde couber, no Projeto, o seguinte 
artigo:

“Art. O art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de 
junho de 2010, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 33:

‘Art. 65.  .................................................
 ..............................................................  
§ 33. As empresas que não estiverem 

mais em atividade ou que estiveram em regime 
de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial 
ou em regime de falência, que optarem pelo 
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pagamento ou parcelamento dos débitos, nos 
termos deste artigo, poderão liquidar integral-
mente os valores correspondentes à parcela 
da base do cálculo do Imposto do Renda e 
da Contribuição Social sobre a Lucro Líquido 
(CSLL), resultante da redução dos valores 
de multas, juros do mora e encargo legal, em 
decorrência do disposto no § 3º deste artigo, 
com a utilização de prejuízo fiscal e da base de 
cálculo negativa da CSLL, próprios, inclusive 
acumulados de exercícios anteriores, sendo 
que o valor a ser utilizado será determinado 
mediante a aplicação sobre a montante do 
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa 
da CSLL das alíquotas de 25% (vinte e cinco 
por cento) e 9% (nove por cento), respectiva-
mente.’ (NR.)”

EMENDA Nº 7 

(Corresponde à Emenda n° 28 do Relator-Revisor)

Suprima-se do art. 20 do Projeto o inciso I, renu-

merando-se os demais incisos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Vamos proceder à votação da redação final. (Pausa.)

Sem objeção, nós a consideramos aprovada.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Intervenção 

fora do microfone.) – Não tem emenda?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Já votei as emendas, em globo.

Eu consulto as Lideranças do Governo e da Opo-

sição sobre se podemos apresentar ao Plenário a 

votação de algumas mensagens indicando embaixa-

dores. (Pausa.)

Não havendo nenhuma objeção, vou submeter ao 

Plenário a indicação de alguns embaixadores.

Peço à Secretaria da Mesa que providencie o 

preparo do painel.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 255, DE 2009

Submete à apreciação do Senado Federal 
o nome do Senhor José Marcos Nogueira Via-
na, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
de Dominica.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. O parecer é favorável e 
está em discussão. (Parecer nº 5, de 2011–CRE)

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão. 

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Os que aprovarem a indicação do embaixador 

votarão “sim”; os que não desejarem a indicação vo-
tarão “não”. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a 
votação.

Temos ainda algum Senador para votar? (Pausa.)
Senador Armando Monteiro, V. Exª está votando 

ou já votou? (Pausa.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PMN – AC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PMN – AC. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, apenas 
para fazer um registro. Quero comunicar a esta Pre-
sidência que o meu partido, o Partido da Mobilização 
Nacional, o PMN, vai compor o Bloco com o PMDB, 
o PP e o PSC.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Muito obrigado pela comunicação.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 50 Srªs e Srs. Senadores; e NÃO, 03.

Houve uma abstenção.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – 

SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
Aqui no fundo, Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Aloysio Nunes com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – SP. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, por um problema qual-
quer ocorrido aqui na minha máquina, a minha senha 
não foi registrada, e eu acabei não votando, mas eu 
votaria “sim”, se pudesse tê-lo-ia feito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará a vontade de V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – 
SP) – Obrigado.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de registrar também o 
meu voto “sim”.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, da mesma forma, o Senador Waldemir 
Moka vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu pediria aos Srs. Senadores que desejaram vo-
tar “sim” que pronunciassem seus nomes para que o 
nosso sistema...

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, o Senador Delcídio vota “sim”.

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Cyro Miranda vota “sim”.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Sr. Presi-
dente, o Senador Aécio vota “sim”. 

O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Sr. Presi-
dente, o Senador Wellington Dias vota “sim”.

O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE) – Sr. 
Presidente, Eduardo Amorim vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Ata registrará a declaração feita pelos Srs. 
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 297, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 297, de 2010 (nº 630/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a indica-
ção da Senhora Leda Lucia Martins Camargo, 
Ministra de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixadora do Brasil junto ao Rei-
no da Suécia.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. (Parecer nº 6, de 2011–CRE)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação.
Aberto o painel, as Srªs e os Srs. Senadores já 

podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação)

As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
Vou proceder à apuração.

Como, pelo Regimento, a aprovação de Embai-
xadores se dá por maioria simples, poderemos já com 
o quórum de 54... (Pausa.)

A Mesa espera V. Exª votar.
Todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram? 

(Pausa.) 
Vou proceder à apuração. 
Há ainda algum Senador ou Senadora que esteja 

votando? (Pausa.)
A Senadora Marta Suplicy está votando.
Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO, 7.

Houve uma abstenção.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão 

do orador.) – Pela ordem Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o Senador Magno Malta, Líder do 

PR, gostaria que V. Exª registrasse o meu voto, porque 
votei com a base.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem.

O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu, Senador Vicentinho 
Alves, votei “sim” na matéria anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 302, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 302, de 2010 (nº 656/2010, na ori-

gem), pela qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do Senhor Antonio 
Francisco da Costa e Silva Neto, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanen-
te do Ministério das Relações Exteriores, para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Jamaica.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. (Parecer nº 7, de 2011–CRE)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Gostaria de fazer uma in-
dagação a V. Exª em relação às matérias que estão 
inseridas na Ordem do Dia. Refiro-me ao PDS nº 22, 
de 2009, que aprova o ato de renovação de conces-
sões de rádio, sobretudo na região de Alta Floresta, 
em Mato Grosso, e o PDS nº 617. Eles estão pauta-
dos para serem votados ainda no dia de hoje? Esta 
era a agenda. Por estarem inseridos estes dois PDS, 
gostaria de saber se serão votados ainda hoje, já que 
estão inseridos aí?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço à Mesa que...

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Consulto 
V. Exª. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Estamos localizando os projetos a que V. Exª se re-
feriu. (Pausa.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – São dois, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pediria a V. Exª para repetir.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – O PDS 
nº 22, de 2009, e o PDS nº 617, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Informa-me a Mesa que a matéria ainda não está 
na pauta. Estou determinando à Srª Secretária que a 
inclua na pauta dos nossos trabalhos de amanhã.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Ficarei 
grato a V. Exª se pudermos votá-la no dia de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou promover a apuração da votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO, 5. 

Houve duas abstenções.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidência 

da República. 
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Sr. Presi-

dente, pela ordem, Wellington Dias votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O Senador Wellington Dias votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta: 

MENSAGEM Nº 303, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Discussão, em turno único, da Mensagem 
nº 303, de 2010 (nº 657 de 2010, na origem), 
na qual a Senhora Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Senhor Jorge D`Escragnolle Taunay 

Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Delegado Permanente do Brasil junto 
à Organização de Aviação Civil Internacional 
(OACI), sediada em Montreal, Canadá. 

O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. (Parecer nº 8, de 2011–CRE)

Em discussão o parecer (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
As Srªs os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que concluam a votação.

Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou en-
cerrar a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Sr. Pre-
sidente...

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 4. 

Houve uma abstenção.
Total: 62 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 305, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Discussão, em turno único, da Mensagem nº 
305, de 2010 (nº 659 de 2010, na origem), na qual 
a Senhora Presidente da República submete à apre-
ciação do Senado Federal a escolha do Senhor Fre-
derico Salomão Duque Estrada Meyer, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino do Marrocos.

O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
foi favorável. (Parecer nº 9, de 2011–CRE)

A matéria está em discussão. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero re-
gistrar meu voto. Acabei de perder a votação. Eu esta-
va conversando com o Senador Flexa, que me tirou a 
atenção da votação. A culpa não é minha, é do Senador 
Flexa Ribeiro. Eu queria que se registrasse em Ata.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata vai registrar o ato do Senador Flexa Ribeiro.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa, V. Exª não está distraindo o Senador 
Mário Couto?

Vou proclamar o resultado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presi-

dente, o Senador Mário Couto vive distraído, não sou 
eu quem o distrai.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, 6.

Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
A indicação foi aprovada. 
A Senhora Presidente da República tomará conhe-

cimento através de ofício remetido pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Randolfe Rodrigues votou “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 304, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Mensagem nº 304, de 2010 (nº 658/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-

blica submete à apreciação do Senado a in-
dicação do Senhor Carlos Henrique Cardim, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Especial do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o car-
go de Embaixador do Brasil junto ao Reino da 
Noruega, e, cumulativamente, junto à Repú-
blica da Islândia.

Temos parecer favorável da Comissão de Rela-
ções Exteriores. (Parecer nº 10, de 2011–CRE)

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que qui-
serem discutir poderão fazê-lo. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço à Mesa que abra o painel.
Temos ainda dois embaixadores a votar.

(Procede-se à votação.)

Vou proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 5.

Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
A indicação foi aprovada.
A Senhora Presidente da República tomará co-

nhecimento da decisão do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 308, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Mensagem nº 308, de 2010 (nº 670/2010, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República submete à 
apreciação do Senado a indicação do Senhor Sérgio 
Eduardo Moreira Lima, Ministro de Primeira Classe da 

Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.

Há parecer da Comissão de Relações Exteriores 
favorável ao indicado. (Parecer nº 11, de 2011-CRE)

Em discussão a matéria. (Pausa.)
Sem oradores inscritos, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Em seguida, teremos a última votação.

(Procede-se à votação.)

Ana Amélia, já votou? (Pausa.) Muito bem.
Se todos os Senadores já votaram vou encerrar 

a votação.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO, 7.

Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
A indicação foi aprovada.
A Senhora Presidente da República tomará co-

nhecimento da decisão do Senado.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem. Atrasei um pouco a votação, mas 
meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Última mensagem. 

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 317, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)

Mensagem nº 317, de 2010 (nº 689/2010, 
na origem), pela qual o Presidente da Repúbli-
ca submete à apreciação do Senado a indica-
ção do Senhor José Augusto Lindgren Alves, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Quadro Permanente do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Bósnia e Herzegóvina.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores, favorável. (Parecer nº 12, de 2011–CRE)

A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Senhora Presidenta da Repúbli-
ca. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado a V. Exª, mas eu sempre estou usando 
a fórmula francesa: Madame le Président. Todas as 
duas são corretas, Senadora, gramaticalmente.

Mensagem nº 317, de 2010. 
Já disse ao Plenário, o Relator é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores para discutir, podemos 

votar a matéria. 
Peço à Mesa que abra o painel. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

Vou proceder à apuração.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Sr. 

Presidente. Casildo Maldaner. Eu gostaria que constas-
se em Ata, na votação anterior, meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney, PMDB – AP) 
– A sua manifestação constará nos Anais da Casa.

Concluída a votação, vou proclamar o resulta-
do.

Senador Mário Couto, já votou?

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 59 Srs. Senadores; e NÃO, 4.

Não houve abstenção.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Agradeço à Senadora Marta Suplicy.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a Ordem do Dia. Vamos voltar à lista de 
oradores.

O primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia 
é o Senador Aloysio Nunes Ferreira, a quem concedo 
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço ao...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço à Senadora...

A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – O voto 
foi “sim”, Sr. Senador.

Peço para registrar que meu voto foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço à Senadora Marta Suplicy, Vice-Presidente da 
Casa, que venha assumir a Presidência dos nossos 
trabalhos.

O Senador Antonio Carlos pede a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB – 

SE) – Presidente, pela ordem. Senador Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 

– SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, estou inscrito como Líder do PSB, logo depois 
da Ordem do Dia. Gostaria de saber a que horas po-
derei falar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– De acordo com a praxe da Casa, depois da Ordem do 
Dia, fala o primeiro orador inscrito. Em segundo, damos 
a palavra ao líder inscrito, alternando um com outro.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidenta. Pela ordem. Pela ordem.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu estava inscrito, me pa-
rece que era na posição três da lista de oradores. Fui 
chamado e não estava, porque estava participando...

Eu concluo. Eu concluo, Presidenta, eu con-
cluo. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) – 
Eu vou averiguar, porque o senhor já foi chamado, não 
estava presente, já falou duas vezes, nós vamos ver 
agora para que ordem vai quando não está presente 
no momento. Eu vou averiguar e já lhe dou a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, eu 
não falei duas vezes, não. Eu não falei duas vezes, 
não. Não, não, Presidenta, por favor. Por favor, vamos 
deixar claro, eu não falei duas vezes, não. Esta sema-
na eu falei apenas uma vez, para uma comunicação 
inadiável. Ainda não falei em lista de oradores. Então, 
eu estou inscrito em terceiro, depois, passou a minha 
vez para... O Senador Alvaro me deu a vez dele, e eu 
quero saber em que posição eu posso falar. Ou na mi-
nha ou na do Senador Alvaro. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Senador, deixe-me esclarecer. O senhor foi chama-
do duas vezes, nós vamos agora encontrar o espaço, 
vai ter a palavra e já comunico a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª me 
informa então, eu fico aguardando. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Está com a palavra o Senador Aloysio Nunes, por 
dez minutos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ve-
nho à tribuna nesta tarde novamente para dividir com 
o Senado algumas interrogações e perplexidades so-
bre um tema que vem ocupando o noticiário e sobre o 
qual ainda existe muito mistério. A cada dia que passa, 
em relação a esse tema, acumulam-se fatos novos, 
declarações de autoridades, logo desmentidas e, em 
seguida, confirmadas. Refiro-me ao momentoso caso 
do Banco Panamericano.

Não tenho, meus caros colegas, como prática na 
minha vida parlamentar o denuncismo, o uso reiterado 
de denúncias. Não quero aqui fazer denúncias. Quero, 
realmente, compartilhar com a Casa dúvidas, para que, 
no final, possamos pedir esclarecimentos às autorida-
des competentes pela condução do caso, com vistas 
a exercermos nosso papel de fiscalização.
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Parece até, Srªs e Srs. Senadores, que os prin-
cipais protagonistas do caso estão tão desinformados 
quanto eu. Refiro-me às Diretorias da Caixa Econômica 
e do Banco Central, aos novos adquirentes do controle 
acionário do Banco. O fato é que não se sabe sequer 
qual o montante do prejuízo – pois prejuízo houve – 
que a operação causou aos cofres da Caixa Econô-
mica Federal, encarregada pelo Governo do resgate 
do Banco Panamericano.

Vamos ao que se sabe, ao que parece claro em 
relação a esse caso. São informações extraídas do 
noticiário e do depoimento da Drª Maria Fernanda Ra-
mos Coelho, Presidenta da Caixa Econômica Federal, 
e do Dr. Henrique Meirelles, então Presidente do Banco 
Central à época das negociações, perante a Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado.

O que sabemos é que, em outubro de 2008, foi 
editada a Medida Provisória nº 443, que criou a Cai-
xaPar, por intermédio da qual a Caixa Econômica es-
tava autorizada a adquirir participações acionárias em 
outras instituições financeiras. Segundo a Presidente, 
a Caixa buscava alargar o âmbito da sua atuação na 
concessão de crédito à população de baixa renda, 
buscando, com isso, democratizar o acesso ao crédito, 
especialmente na aquisição de bens e nas operações 
de leasing, áreas em que a Caixa tinha uma partici-
pação pequena no mercado nacional. Segundo ela, a 
compra da participação no Banco PanAmericano sur-
giu da experiência e da atuação que o PanAmericano 
tinha nesse setor. E disso, dessa aquisição, resultaria 
uma grande sinergia com os interesses da Caixa.

É interessante lembrar aqui que outras institui-
ções financeiras à época manifestaram igual interesse, 
o mesmo interesse da Caixa, em participar, em bene-
ficiar-se dessas sinergias. Ora, por que foi justamente 
o Banco PanAmericano a instituição que “apresentou 
o melhor conjunto de sinergias”, na expressão da Pre-
sidente da Caixa? Que sinergias seriam essas? Como 
se avalia a sinergia de um banco em relação a outro? 
Que indicadores de sinergia são utilizados para medir 
essa oportunidade de aquisição pela Caixa Econômica? 
Por que preferir o PanAmericano a outras instituições? 
Estou me referindo a outubro de 2008.

De acordo com matéria da revista Veja desta 
semana, o Ministro Mantega teria acionado, pressio-
nado diretamente a Caixa, para que esta adquirisse 
as ações do PanAmericano. Portanto, há aí uma par-
ticipação direta do Ministro da Fazenda, estimulando 
a concretização desse negócio, nos mesmos moldes, 
aliás, em que o Ministro havia estimulado a participa-
ção do Banco do Brasil no Banco Votorantim.

Pois bem, a Caixa, aparentemente, teria tomado 
todas as providências, para que o negócio fosse fei-

to de maneira a atender melhor os interesses dessa 
instituição financeira centenária. Contratou o Banco 
Fator, para assessorá-la nas negociações, realizando 
o que se chama Due Diligence, que levantaria toda a 
situação financeira do PanAmericano, seus passivos, 
suas contingências, para se chegar a definir um valor 
da compra da sua participação. Por sua vez, o Ban-
co Fator contratou assessoria jurídica de advogados 
competentes e auditoria contábil da empresa KPMG 
Auditores Independentes. Além disso, numa cautela 
louvável, a Caixa contratou, em novembro de 2009, a 
empresa BDO Consultores, para ter o que se chama 
de “segunda opinião”, para ter certeza de que seria um 
bom negócio a compra do PanAmericano ou da partici-
pação acionária no PanAmericano naquela situação.

Ao final de todos esses trabalhos, chegou-se à 
avaliação de R$2,08 bilhões. Pelos 49% das ações 
ordinárias e 20% das preferenciais, representando 
36,5% do capital total, a Caixa pagou R$739,2 mi-
lhões, a serem desembolsados em duas parcelas: a 
primeira em dezembro de 2009; a segunda em julho 
de 2010. Segundo a Presidente da Caixa, apenas em 
setembro de 2010 – vários meses transcorreram – é 
que a Caixa tomou conhecimento da realização de um 
processo de fiscalização do Banco Central no PanA-
mericano. Somente depois de paga a segunda parcela 
do preço ajustado de R$739 milhões é que a Caixa 
conheceu o que se chamou depois de “inconsistências 
contábeis” – que é o novo nome para procedimentos 
indelicados na gestão bancária – no PanAmericano. 
Sete meses depois é que tomou conhecimento do 
processo de negociação do Banco com o Fundo Ga-
rantidor de Crédito.

Em novembro, começaram a vazar as notícias 
sobre as dificuldades do Panamericano, inicialmente 
se falando em um rombo de R$2,5 bilhões. Ocorreu, 
então, nesse momento, o socorro do Fundo Garantidor, 
com a garantia do patrimônio pessoal do controlador, 
o empresário Silvio Santos.

O Senado não ficou inerte diante desses acon-
tecimentos. Pelo contrário, por iniciativa do Senador 
Antonio Carlos Júnior, houve uma audiência na Co-
missão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, no 
dia 24 de novembro de 2010, em que a Presidente da 
Caixa e o Presidente do Banco Central apresentaram 
uma primeira versão do caso, reconhecendo as tais 
“inconsistências contábeis”. Nessa ocasião, perante a 
CAE, o Presidente Henrique Meirelles chegou a anun-
ciar “um final feliz” para o episódio. É de se perguntar: 
feliz para quem? Dizia o Presidente que essa operação 
de salvamento não havia custado sequer um centavo 
de dinheiro público.
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Em fins de janeiro, a Folha de S.Paulo noticiou 
que o rombo era maior – poderia chegar a R$4 milhões 
– e anunciou a negociação da venda da participação 
do Fundo Garantidor ao Banco Pactual. Em seguida, 
a Folha anunciou que os novos controladores, a Caixa 
e o Banco Pactual pretendiam fazer um aporte de até 
R$14 bilhões no Banco PanAmericano.

Srªs e Srs. Senadores, esse episódio é muito es-
tranho. É preciso trazer à luz aquilo que realmente acon-
teceu, para que possamos preservar a credibilidade do 
nosso sistema financeiro e da própria Caixa Econômica 
Federal, que é uma instituição sesquicentenária, que 
prestou e tem prestado enormes serviços ao País, que 
já teve sua imagem arranhada no lamentável episódio 
do caseiro Francenildo. Esperamos que esse episódio 
tenha sido um caso isolado. É por isso que queremos 
que seja feita a luz sobre esse episódio.

Todavia, como justificar que uma operação no 
valor total de R$739 milhões tenha sido concretizada, 
tendo-se passado despercebida uma “inconsistência 
contábil”, inicialmente, de R$2,5 bilhões e, depois, de 
R$4 bilhões? Ora, isso se deu depois de avaliações 
feitas por empresas de renome. A operação foi auto-
rizada pelo Banco Central e estimulada pelo Ministro 
da Fazenda!

Como é possível que a Caixa Econômica, uma 
vez instalada no Conselho de Administração do Banco 
por seus representantes, não tenha tomado conhe-
cimento de todos esses rumores da fiscalização do 
Banco Central, não tenha tomado conhecimento das 
negociações com o Fundo Garantidor e tenha com-
prado R$739 milhões? Nenhum de nós compraria um 
carro usado, sem levá-lo a uma oficina de confiança, 
para verificar o estado real da sua mecânica e do seu 
financiamento. Aparentemente, a Caixa comprou um 
carro usado sem tomar essas cautelas que qualquer 
bom pai de família ou boa mãe de família tomaria.

Por outro lado, além de verificar a correção, o ri-
gor e a vigilância dos agentes públicos, é necessário 
também apurar as responsabilidades da diretoria e dos 
controladores do PanAmericano. É preciso verificar se 
houve fraude, se houve “inconsistências contábeis”. Por 
que elas foram constatadas somente depois do paga-
mento da segunda parcela? Quem foi o responsável 
por isso? É preciso que tudo seja esclarecido.

Quero também, nesta ocasião, repetir o que é do 
conhecimento de todos nós e que desmente aquela 
declaração aliviada, o desafogo do então Presidente do 
Banco Central Henrique Meirelles: “Não há um centavo 
de dinheiro público envolvido nessa operação”. Ora, o 
Fundo Garantidor – nós sabemos disso – não é um 
negócio estritamente privado. Os bancos são sujeitos 
a uma regulamentação estrita, o recolhimento de de-

pósitos dos bancos ao Fundo Garantidor é compulsó-
rio, e o aporte do Fundo Garantidor a essa operação 
significou a bagatela equivalente a um ano de receita 
do Fundo Garantidor. Não é dinheiro estatal, mas é 
dinheiro público. É um mecanismo – digamos assim 
– para garantir a robustez do bom funcionamento dos 
bancos, especialmente para garantir que os peque-
nos depositantes não sejam prejudicados em caso de 
quebra. É um recolhimento compulsório, que tem um 
custo para os bancos e que, portanto, eleva o spread 
bancário; é uma cunha fiscal das operações bancárias, 
que tem, evidentemente, uma grande repercussão so-
bre o público.

Eu queria, para concluir, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, lembrar que a operação de resgate 
do Banco PanAmericano não se justificaria, a rigor, por 
temor de uma crise sistêmica, no caso de sua quebra, 
porque boa parte do passivo do Banco PanAmerica-
no era detida por instituições financeiras sólidas, que, 
evidentemente, teriam aí um contratempo, mas isso 
não levaria a uma catástrofe financeira. E seu resgate 
cria um precedente que acaba por abalar a credibili-
dade, a relação de confiança com nosso próprio siste-
ma financeiro, uma vez que uma gestão marcada por 
“inconsistências contábeis” recebe o prêmio de um 
socorro tão generoso.

É com este objetivo, Srª Presidente, Srs. Senado-
res, para dirimir dúvidas, para esclarecer essas ques-
tões, que estou apresentando ao Plenário da Casa o 
requerimento de uma audiência pública, convidando o 
Ministro Guido Mantega, a Presidenta da Caixa Econô-
mica Federal, o anterior e o atual Presidente do Banco 
Central, os administradores do Fundo Garantidor de 
Crédito, assim como os representantes das empresas 
de auditoria que trabalharam na Due Diligence do 
Banco PanAmericano.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Obrigada, Senador Aloysio Nunes.

Agora, tem a palavra o Senador Carlos Valada-
res, como Líder do PSB.

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

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pois não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, somente quero retirar meu nome da lista de ora-
dores.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Espere um pouquinho, que eu não o estou ouvindo. 
Como é?
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Quero retirar meu nome da lista de oradores da tarde 
de hoje, já que estou inscrito amanhã.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Está retirado, Senador.

Eu gostaria de fazer um pedido. Estão inscritos, 
como Líder, o Senador Carlos Valadares; o Senador 
Marinor Brito, do PSOL; o Senador Humberto Costa, 
do PT; e o Senador José Agripino, do DEM, e cada um 
tem direito a falar por 20 minutos. Os oradores inscri-
tos, para falar por 10 minutos, são: Casildo Maldaner, 
Randolfe Rodrigues, Luiz Henrique, Cícero Lucena, 
Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, João Pedro e Wilson 
Santiago. E a Ordem do Dia será até 18h31. Então, 
evidentemente, não vai dar para todo mundo falar. 
Vou fazer uma proposta, para ver se os Srs. Líderes 
estarão de acordo. São quatro oradores com direito 
a falar por 20 minutos. Se eles permitirem que sejam 
10 minutos para cada Liderança, conseguiremos que 
os quatro Líderes falem, e vamos prosseguindo com 
as outras inscrições. E vamos o quanto der, mas com 
menos tempo. Temos de terminar por volta das 19h, 
das 20h, mais ou menos. Está bom assim?

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Há 
acordo na Bancada do PSOL.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pergunto ao primeiro inscrito se está de acordo, por-
que aí já facilita.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidenta, eu queria apresentar uma questão 
de ordem, rapidamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pois não.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, apenas quero indagar sobre a votação do Reque-
rimento nº 8, que está sobre a Mesa e que ainda não 
foi votado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) – 
Teremos de votá-lo também. Além de tudo o que falei, 
há esse Requerimento para ser votado. Depois da fala 
do Senador Valadares, a gente vota o Requerimento 
e já liquida essa questão.

Quero saber se o Senador Valadares aceita falar 
por 10 minutos, obviamente com pequena prorroga-
ção, caso necessário. Gostaria de saber se S. Exª e 
também os outros abrem mão dos 20 minutos. Assim, 
os quatro Senadores Líderes e os que estão inscritos 
poderão falar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – 
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Quem está falando?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – É 
Casildo Maldaner, de Santa Catarina.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pois não.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, hoje, 
estou estreando. Estou inscrito para falar. Pela ordem, 
após o Senador Valadares, retoma-se a lista normal, 
e aí chega a nossa vez. Eu gostaria de ocupar meu 
tempo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Nós vamos fazer isso. Vai ser exatamente assim: um 
Líder, um inscrito; um Líder, um inscrito. A diferença é 
que o Líder falaria por 10 minutos, em vez de 20 mi-
nutos. Já perdemos 10 minutos.

Senador Valadares, por favor, pronuncie-se. Gos-
taria de saber se o senhor aceita falar por 10 minutos, 
com prorrogação adequada.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, passei a noite acordado pensando como faria 
o discurso de hoje à tarde. Mas, um pedido de V. Exª 
para mim é uma ordem. 

Ao invés de 20 minutos, vou falar 10, talvez 12 
minutos, para contribuir com o apelo tão generoso, de-
mocrático – para democratizar a fala nesta Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Pois não, muito obrigada.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB – 
SE) – E eu esquecerei as horas indormidas de ontem 
à noite. Obrigado.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, início 
de governo e de legislatura é tempo de renovação, 
renovação de esperanças, de propostas e de com-
promissos. 

O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, me fez 
seu líder no Senado, em defesa de uma ampla agen-
da propositiva, que reflita os anseios e carências da 
sociedade brasileira e sirva de subsídio ao Governo 
da Presidente Dilma Rousseff. 

O fato de se tratar de um governo de continuida-
de não o faz um governo sem personalidade e dicção 
próprias. Ao contrário, em seu discurso de posse e 
na mensagem presidencial que encaminhou semana 
passada ao Congresso Nacional, a nova Presidente 
manifestou clara determinação de imprimir à sua ges-
tão a marca reformista e renovadora, que, sem com-
prometer o que já foi obtido, garanta novos patamares 
de desenvolvimento. 

A Era Lula foi, sem dúvida, um período de gran-
des avanços e conquistas. No campo da economia, 
manteve a estabilidade, garantiu o controle da inflação 
e o poder de compra da moeda. 
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Essa gestão responsável e previdente permitiu 
que o País superasse, antes de todos os outros, os im-
pactos da crise financeira mundial, mostrando a solidez 
dos fundamentos da economia brasileira – e isso não 
somos nós apenas que dizemos, mas a comunidade 
internacional que reconhece.

No campo social, promoveu uma distribuição 
de renda sem precedentes, fazendo com que amplas 
camadas da população ascendessem à classe média. 
Se tivesse realizado apenas isso, já se teria justificado 
perante a História.

Em oito anos, nada menos que 28 milhões de 
brasileiros, quase a população da Argentina, aumen-
taram sua renda e adquiriram poder de consumo que 
os liberou da linha da pobreza.

E não se trata apenas dos efeitos do Bolsa Fa-
mília e dos programas de distribuição de renda. O nú-
mero de trabalhadores formais superou o de informais. 
Entre 2003 e 2010, nos dois governos de Lula, foram 
criados nada menos que 15 milhões de empregos com 
carteira assinada.

A política de valorização do salário mínimo per-
mitiu que este alcançasse o seu maior nível histórico, 
estendendo-se a trabalhadores ativos, aposentados e 
pensionistas. E não se pode esquecer que, em cada 
um dos oito anos do mandato do Presidente Lula, 
houve aumento real do salário mínimo. Entre 2003 e 
2010, o poder de compra do salário passou de pouco 
mais de uma cesta básica para duas cestas básicas. 
Na realidade, 2,04 cestas básicas.

São dados objetivos e incontestáveis que, embora 
garantam algum conforto ao novo Governo, impõem, 
por outro lado, o complexo desafio de dar-lhes sequ-
ência a partir do patamar estabelecido.

O Brasil hoje está menos pobre, mas ainda não 
está rico, como pode e deverá ficar. Não desconhece 
que há ainda amplos bolsões da sua população a ca-
recer da assistência do Estado em questões básicas e 
essenciais, como educação, saúde, saneamento e se-
gurança. Não desconhece que ainda somos campeões 
mundiais em casos de hanseníase ou que ainda temos 
em torno de 313 mil casos de malária ou mesmo 500 
casos de diabetes que surgem diariamente no Brasil. 
Nem podemos esquecer que, em 64% dos Municípios 
brasileiros, todo o lixo produzido é jogado em terrenos 
que não passam por nenhum tipo de controle. São os 
verdadeiros lixões.

Nesse sentido, continuarei sempre levantando 
bem alto a grande bandeira do mandato de um parla-
mentar que se integra às questões socialistas: a defe-
sa dos mais desvalidos, a defesa do setor de saúde, 
da verdadeira universalização do SUS e de um SUS 
de qualidade. Por isso mesmo somos integralmente 

favoráveis ao discurso da Presidente Dilma quando 
ela afirma que:

No plano social, a inclusão só será ple-
namente alcançada com a universalização e 
a qualificação dos serviços essenciais. Este é 
um passo decisivo e irrevogável para conso-
lidar e ampliar as grandes conquistas obtidas 
pela nossa população.

Muito foi feito, mas muito ainda há por fazer. Digo 
mais: como são setores historicamente negligenciados, 
quanto mais se faz, mais há por fazer. A percepção por 
muito tempo será de que pouco foi feito, ainda que muito 
seja feito, já que a demanda aumenta numa frequência 
maior do que a capacidade inicial de atendê-la.

É preciso avançar. Estamos apenas no início 
de um longo processo de transformações, que, para 
cumprir plenamente seu objetivo, impõe um conjunto 
de reformas que têm sido adiadas há décadas. Refiro-
me, entre outras, às reformas política, tributária, pre-
videnciária e educacional, para citar apenas algumas 
das mais importantes.

A reforma política tem sido chamada de a mãe 
de todas as reformas, já que, dando maior represen-
tatividade aos agentes políticos, confere maior legiti-
midade às demais.

Faço minhas as palavras da Presidente Dilma no 
dia da sua posse:

Na política é tarefa indeclinável e urgente 
uma reforma política, com mudanças na legis-
lação para fazer avançar nossa jovem demo-
cracia, fortalecer o sentido programático dos 
partidos e aperfeiçoar as instituições, restau-
rando valores e dando mais transparência ao 
conjunto da atividade pública.

Tem nos faltado – e aí me refiro à classe política 
em seu conjunto – determinação, vontade para cortar 
na própria carne, pondo de lado interesses pessoais 
e investindo em mudanças que resgatem a imagem e 
a credibilidade de nossa atividade.

Não há democracia sem partidos. Não basta, 
porém, que haja partidos. É preciso que exerçam in-
terlocução efetiva com o povo, de onde emana sua 
autoridade.

Isso na verdade não está ocorrendo no Brasil da 
maneira que nós sonhamos, uma democracia realmente 
voltada para os interesses da população. É preciso que 
desfrutem os partidos da confiança do eleitor. Que não 
seja ele, o eleitor, agente passivo de um processo em 
que é convocado a participar apenas de dois em dois 
anos, para eleger representantes e governantes, sem 
depois se interessar pelo que fazem em seu nome. 
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Eu quero louvar a iniciativa do Presidente do Se-
nado, José Sarney, que está constituindo uma Comissão 
com o objetivo de estudar a chamada reforma política, 
uma reforma que dê maior legitimidade aos mandatos, 
que trate do financiamento público de campanha, do 
voto distrital misto ou voto de lista fechada, que trate 
da federação de partidos políticos, do fortalecimento 
de todas as legendas, a fim de que o Brasil seja bem 
representado e haja nas eleições seriedade, tratamento 
sério com o eleitor. O eleitor não é uma mercadoria a 
ser comprada ou negociada.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Isso, como sabemos, tem ocorrido historica-
mente, estabelecendo um fosso inadmissível entre o 
país institucional e o país real. É preciso criar pontes 
entre ambos, de modo que venham a ser um só, que 
um se reflita no outro, que um seja a expressão do ou-
tro. Isso impõe uma ampla reforma política que alcance 
partidos e sistema eleitoral. 

Pretendo, nesse sentido, reapresentar proposta 
de implantação do sistema distrital misto, que, mes-
mo não sendo panaceia, favorece a higienização do 
processo eleitoral, barateando-o e tornando-o mais 
representativo.

É preciso discutir temas vitais, como financia-
mento de campanhas, fidelidade partidária, cláusula 
de barreira, entre outros. O PSB se envolverá por in-
teiro nessa discussão, que não pode mais ser adiada, 
sob pena de comprometer os fundamentos da própria 
democracia. As eleições não podem alcançar custos 
proibitivos. Há candidatos que...

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Dois minutos, com muito prazer, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Há candidatos, Srª Presidente, que já estão 
impedidos de se candidatarem outra vez pelo custo 
das campanhas eleitorais. Precisamos estabelecer 
agenda política dessa nova etapa que se inicia com o 
Governo da Presidente Dilma. 

O fato de apoiarmos o Governo não nos pode 
confinar ao papel de agentes passivos, à espera de 
que o Poder Executivo tome as iniciativas. É preciso 
que atuemos em colaboração, que saibamos apontar 
as carências, sugerir providências. A Constituição diz 
que os Poderes são independentes, mas que também 
devem ser harmônicos. 

Simultaneamente, devemos acompanhar os de-
safios gerenciais do País. Em 2014, por exemplo, se-

diaremos a Copa do Mundo e, em 2016, sediaremos 
as Olimpíadas. São eventos que colocarão o Brasil na 
vitrine mundial. Se esses eventos fossem ocorrer agora, 
o que teríamos? Um País carente de infraestrutura.

Não há, pois, tempo a perder. O País reclama 
um mutirão nessa área: portos, aeroportos, rodovias, 
rodoviárias, metrôs, transporte público, vigilância e 
aperfeiçoamento da segurança pública.

A visão otimista que temos não exclui a preocu-
pação com esses desafios.

É, portanto, com otimismo e cautela que enca-
ramos o início desta nova etapa, confiantes em que o 
Brasil continuará a vencer os seus desafios, rumo ao 
patamar da grandeza que lhe cabe.

Srª Presidente, eu peço que conste o meu dis-
curso, na íntegra, nos Anais desta Casa, já que eu não 
o li integralmente. 

Agradeço a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB – 
SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, início de governo e de legislatura 
é tempo de renovação – renovação de esperanças, de 
propostas, de compromissos. 

O Partido Socialista Brasileiro me fez seu líder 
no Senado, em defesa de uma ampla agenda proposi-
tiva, que reflita os anseios e carências da sociedade 
brasileira e sirva de subsídio ao governo da Presidente 
Dilma Rousseff. 

O fato de se tratar de um governo de continuida-
de não o faz um governo sem personalidade e dicção 
próprias. 

Ao contrário, em seu discurso de posse e na 
Mensagem Presidencial que encaminhou semana 
passada ao Congresso Nacional, a nova Presidente 
manifestou clara determinação de imprimir à sua gestão 
a marca reformista e renovadora, que, sem comprom-
eter o que já foi obtido, garanta novos patamares de 
desenvolvimento. 

A Era Lula foi, sem dúvida, um período de grandes 
avanços e conquistas. No campo da economia, man-
teve a estabilidade, garantiu o controle da inflação e o 
poder de compra da moeda. 

Essa gestão responsável e previdente permitiu 
que o país superasse antes de todos os outros os im-
pactos da crise financeira mundial, mostrando a solidez 
dos fundamentos da economia brasileira – e isso não 
somos nós apenas que dizemos, mas a comunidade 
internacional.
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No campo social, promoveu uma distribuição 
de renda sem precedentes, fazendo com que amplas 
camadas da população ascendessem à classe média. 
Se tivesse realizado apenas isso, já se teria justificado 
perante a história. 

Em oito anos, nada menos que 28 milhões de 
brasileiros – quase a população da Argentina – aumen-
taram sua renda e adquiriram um poder de consumo 
que os libertou da linha da pobreza. 

E não se trata apenas dos efeitos do Bolsa Família 
e dos programas de distribuição de renda. O número 
de trabalhadores formais superou o de informais. En-
tre 2003 e 2010 – nos dois governos de Lula -, foram 
criados nada menos que 15 milhões de empregos com 
carteira assinada.

A política de valorização do salário mínimo per-ítica de valorização do salário mínimo per-
mitiu que este alcançasse o seu maior nível histórico, 
estendendo-se a trabalhadores ativos, aposentados e 
pensionistas. E não se pode esquecer que em cada um 
dos oito anos do mandato Lula houve aumento real do 
salário mínimo. Entre 2003 e 2010 o poder de compra 
do salário passou de pouco mais de uma cesta básica 
para 2,04 cestas básicas.

São dados objetivos e incontestáveis que, embora 
garantam algum conforto ao novo governo, impõem, por 
outro lado, o complexo desafio de dar-lhes sequência 
a partir do patamar estabelecido.

O Brasil hoje está menos pobre, mas ainda não 
está rico, como pode e vai ficar. Não desconhece que 
há ainda amplos bolsões de sua população a carecer da 
assistência do Estado em questões básicas e essenci-
ais, como educação, saúde, saneamento e segurança. 
Não desconhece que ainda somos campeões mundiais 
de casos de hanseníase ou que ainda temos em torno 
de 313 mil casos de malária ou mesmo os 500 casos 
de diabetes que surgem diariamente. Nem podemos 
esquecer que em 64% dos municípios brasileiros, todo 
o lixo produzido é jogado em terrenos que não passam 
por nenhum tipo de controle (lixões). 

Neste sentido continuarei sempre levantando 
bem no alto a grande bandeira do meu mandato: a 
defesa dos mais desvalidos, a defesa do setor saúde, 
da verdadeira universalização do SUS e de um SUS 
de qualidade. Por isso mesmo me somo integralmente 
ao discurso da presidente Dilma quando ela afirmou 
que “no plano social, a inclusão só será plenamente 
alcançada com a universalização e a qualificação dos 
serviços essenciais. Este é um passo, decisivo e ir-
revogável, para consolidar e ampliar as grandes con-
quistas obtidas pela nossa população”. 

Muito foi feito, mas muito ainda há por fazer. Digo 
mais: como são setores historicamente negligenciados, 
quanto mais se faz, mais há por fazer. A percepção, 
por muito tempo, será de que pouco foi feito – ainda 
que muito seja feito -, já que a demanda aumenta 
numa frequência maior que a capacidade inicial de 
atendê-la.

É preciso avançar – e estamos apenas no início 
de um longo processo de transformações, que, para 
cumprir plenamente seu objetivo, impõe um conjunto 
de reformas que têm sido adiadas há décadas.

Refiro-me, entre outras, às reformas política, tribu-às reformas política, tribu-
tária, previdenciária e educacional, para citar apenas 
algumas das mais importantes.

A reforma política tem sido chamada de a mãe 
de todas as reformas, já que, dando maior represen-
tatividade aos agentes políticos, confere maior legit-
imidade às demais. 

Faço minhas as palavras da presidente Dilma 
no dia da sua posse: “Na política é tarefa indeclinável 
e urgente uma reforma política com mudanças na 
legislação para fazer avançar nossa jovem democ-
racia, fortalecer o sentido programático dos partidos 
e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e 
dando mais transparência ao conjunto da atividade 
pública”. 

Tem nos faltado – e aí me refiro à classe política 
em seu conjunto – determinação para cortar na própria 
carne, pondo de lado interesses pessoais e investindo 
em mudanças que resgatem a imagem e a credibili-
dade de nossa atividade.

Não há democracia sem partidos. 
Não basta, porém, que haja partidos. É preciso 

que exerçam interlocução efetiva com o povo, de onde 
emana sua autoridade. E isso não ocorre.

É preciso que desfrutem da confiança do eleitor; 
que não seja ele, o eleitor, agente passivo de um pro-
cesso em que é convocado a participar apenas de 
dois em dois anos, para eleger representantes e gov-
ernantes, sem depois se interessar pelo que fazem 
em seu nome. 

Isso, como sabemos, tem ocorrido historicamen-
te, estabelecendo um fosso inadmissível entre o país 
institucional e o país real. 

É preciso criar pontes entre ambos, de modo 
que venham a ser um só, que um se reflita no outro, 
que um seja a expressão do outro. E isso impõe uma 
ampla reforma política, que alcance partidos e sistema 
eleitoral.

Pretendo, nesse sentido, reapresentar proposta 
de implantação do sistema distrital misto, que, mes-ção do sistema distrital misto, que, mes-
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mo não sendo panaceia, favorece a higienização do 
processo eleitoral, barateando-o e tornando-o mais 
representativo. 

É preciso discutir temas vitais como financia-
mento das campanhas, fidelidade partidária, cláusulas 
de barreira, entre outros. O PSB se envolverá por in-
teiro nessa discussão, que não pode mais ser adiada, 
sob pena de comprometer os fundamentos da própria 
democracia. As eleições não podem alcançar custos 
proibitivos.

Precisamos – nós, os partidos que integram a 
base governista – estabelecer a agenda política desta 
nova etapa que se inicia com o governo Dilma Rouss-
eff. O fato de apoiarmos o governo não nos pode con-ff. O fato de apoiarmos o governo não nos pode con-ão nos pode con-
finar ao papel de agentes passivos, à espera de que 
o Poder Executivo tome as iniciativas.

É preciso que atuemos em colaboração, que sai-
bamos apontar as carências, sugerir providências. A 
Constituição diz que os Poderes são independentes, 
mas que também devem ser harmônicos.

A reforma política exige que essa harmonia seja 
real, em prol do Estado democrático de Direito e do 
interesse público. 

Simultaneamente, devemos acompanhar os de-
safios gerenciais do país. Em 2012, por exemplo, se-ís. Em 2012, por exemplo, se-
diaremos as Olimpíadas e em 2014 a Copa do Mundo. 
São eventos que colocarão o Brasil na vitrine mundial. 
Se esses eventos fossem ocorrer agora, o que tería-
mos? Um país carente de infraestrutura, sem meios 
de atender sequer às suas crescentes demandas in-
ternas.

Não há, pois, tempo a perder. O país reclama 
um mutirão nessa área: portos, aeroportos, rodovias, 
rodoviárias, metrôs, transporte público, vigilância e 
aperfeiçoamento da segurança pública.

O atendimento a essas prioridades exige re-
manejo nas contas públicas, revisão de prioridades, 
ajuste fiscal.

Uma boa notícia nos dá a presidente Dilma, ao 
assegurar que a estabilidade econômica, em seu gov-
erno, será um valor absoluto. 

Seu compromisso, expresso na posse e reitera-
do quando da entrega ao Congresso da Mensagem 
Presidencial, de não permitir (aspas), “sob nenhuma 
hipótese, que a inflação volte a corroer nosso tecido 
econômico e a penalizar os mais pobres” (fecha as-
pas), tranquiliza os agentes econômicos e políticos e 
a população.

A visão otimista que temos não exclui a preocu-ão otimista que temos não exclui a preocu-
pação com esses desafios, sobretudo se levarmos em 
conta a exiguidade do tempo.

A conjuntura internacional é sempre um fator de 
tensão e imprevisibilidade, sobretudo agora em que os 
conflitos políticos no Oriente Médio ameaçam pressio-
nar os preços do petróleo e gerar novos transtornos 
à economia global.

É, portanto, com otimismo e cautela que encara-
mos o início desta nova etapa, confiantes em que o 
Brasil continuará vencendo seus desafios, rumo ao 
patamar de grandeza que lhe cabe.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 

– Eu lhe agradeço, imensamente, Senador Antonio 
Carlos Valadares.

E, agora, passo a palavra ao Senador Casildo 
Maldaner, por dez minutos. Vinte minutos ficam os que 
estavam inscritos; dez minutos a Liderança.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente, e o requerimento? Vamos votar ago-
ra?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Como?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– O requerimento.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Senador, vou ler o requerimento.

Foi lido anteriormente o Requerimento nº 8, de 
2011, do Senador Mozarildo Cavalcanti e de outros 
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial no dia 21 de março, às 11 horas, destinada 
a homenagear a Ordem DeMolay.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 

– Agora, o tempo de 20 minutos para o Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – Vinte minutos?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) 
– Porque ele é inscrito. Depois, vem os dez da Lide-
rança.

Prorrogamos a sessão por mais uma hora.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, inicialmente, gostaria de destacar o momento 
singular que vivo, e compartilho com os nobres cole-
gas, de retornar a esta Casa para, com muita honra 
e responsabilidade, representar o valoroso Estado de 
Santa Catarina.
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Sigo trilhando minha longa caminhada, com mais 
de 40 anos dedicados à nobre missão política de tra-
duzir e transformar em realidade os desejos e anseios 
de cada cidadão brasileiro, buscando construir um País 
mais justo, mais igual, com oportunidades de cresci-
mento e desenvolvimento para todos.

Tive a oportunidade de servir, como vereador, na 
minha pequena Modelo, no Oeste catarinense, ainda 
na flor da juventude, aos 20 anos. Depois, fui eleito, 
por duas vezes, Deputado Estadual e, na sequência, 
Deputado Federal. Fui então convocado pelo partido 
para, como vice de Pedro Ivo Campos, disputarmos o 
governo de nosso Estado. Durante o mandato, infeliz-
mente, Pedro Ivo veio a falecer, deixando-me o desafio 
de governar Santa Catarina. Depois disso, vim repre-
sentar os catarinenses nesta Casa, no período de 1995 
a 2003, missão essa da qual muito me orgulho.

Guardo com carinho, entre tantas lutas, minha 
participação como Presidente do primeiro Conselho de 
Ética desta Casa, quando de sua fundação, em 1995, 
legado que até hoje muito nos honra e que tanto faz 
pela preservação dessa instituição. 

No campo partidário, também destaco o privilé-
gio de ter exercido a função de Primeiro Secretário da 
Executiva Nacional do PMDB, ao lado do então Presi-
dente Ulysses Guimarães, inesquecível figura. Também 
adito, idem, posteriormente, o exercício do cargo de 
tesoureiro nacional da nossa legenda. 

Agora, vejam os colegas por que caminhos a 
vida nos conduz! Meu amigo Pedro Simon, que neste 
momento preside esta sessão, algum dia V. Exª – ou 
você, na intimidade – me imaginou exercendo a função 
de “banqueiro”? Nunca, nunca levei esse jeito. Pois, 
nesses últimos oito anos, esta foi a missão que o ex-
Governador Luiz Henrique da Silveira me delegou, de 
dirigir e presidir o nosso BRDE – Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul. E se o Luiz Henri-
que imaginou que seria apenas um dever a cumprir, 
digo neste plenário que, na verdade, me propiciou uma 
oportunidade de aprendizagem e descoberta. Apren-
di a promover o nosso compromisso de justiça social 
através do desenvolvimento econômico.

Nesse período, conheci mais profundamente a 
diversidade da produção econômica que nos caracte-
riza. É bem verdade que isso não era novidade para 
mim, mas a vivência proporcionada por este banco, 
o BRDE, que se ocupa exclusivamente do desenvol-
vimento econômico e social dos Estados do Sul – e, 
agora, também do Mato Grosso do Sul –, nos ampliou 
a visão.

Conheci de perto a força da nossa indústria, que 
do norte do Estado exporta seus produtos do setor 
metal-mecânico para o mundo, ou a cerâmica do Sul, 
ou ainda o setor têxtil do Vale do Itajaí, os calçados de 
São João Batista e até a lingerie de Ilhota, que tanto 
sucesso faz entre as mulheres.

Fui testemunha da pujança da nossa agricultura, 
no meu querido Oeste, tão bem representado até aqui 
pelo amigo Senador Neuto Fausto De Conto. Quero 
lembrar, inclusive, que amanhã o ex-Senador Neuto 
estará aqui, na biblioteca do Senado, lançando seu li-
vro O Milagre Real, eis que ele à época foi o relator, 
na Câmara dos Deputados, do Plano Real.

Pois, então, o nosso Oeste produz grãos, leite 
e carnes, que o Brasil e o mundo conhecem. Vi a for-
ça da nossa fruticultura, que há anos responde pela 
maior parte da produção nacional de maçãs e, mais 
recentemente, vem florescendo em nosso solo uma 
vitivinicultura de altitude, que nos brinda com vinhos 
de grande qualidade.

Presenciei, com grande satisfação, o crescimento 
e a diversificação de nossas fontes de energia, com a 
implantação de dezenas de PCHs, pequenas centrais 
hidrelétricas, que levam energia limpa a todos os can-
tos do Estado, além da produção que tem por base a 
biomassa, a luz do sol e a força dos ventos.

Não posso deixar de citar a tenacidade de nossos 
pequenos empresários, que, de forma organizada e 
com trabalho forte, vêm promovendo uma permanente 
revolução em nossa economia. São empresários de to-
dos os setores, de todos as idades, que, em busca de 
seus sonhos, constroem a sociedade que queremos, 
gerando emprego e renda.

A inovação tecnológica é uma constante em San-
ta Catarina. Temos polos de pesquisa que não deixam 
nada a dever a países do Primeiro Mundo. 

Possuímos ainda uma atividade turística diver-
sificada, que leva visitantes do mundo inteiro não só 
para as belas praias do nosso litoral, como as do Bal-
neário Camboriú, Florianópolis, assim por diante, mas 
também para conhecer a diversidade cultural do nosso 
Vale Europeu, a neve na Serra, as flores de Joinville e 
as cavernas de Corupá. 

Destaco, caros colegas, que tudo isso se dá 
dentro do mais puro espírito de sustentabilidade, com 
a promoção de ações de preservação ambiental, de-
senvolvimento social e cultural, que nos permitem vis-
lumbrar um belo futuro pela frente. 

Hoje, com as experiências que a vida me propor-
cionou, sei que não há como equacionar os problemas 
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sociais que ainda assolam o Brasil sem impulsionar o 
desenvolvimento econômico. 

Assim, Pedro Simon, que preside esta sessão, 
Ana Amelia, gaúcha que vem a esta Casa, eu volto 
turbinado, para dar sequência a nossos sonhos co-
muns de um Brasil melhor. Não tenho dúvida de que 
lutar por uma Santa Catarina é construir um País me-
lhor para todos. 

Por tudo isso, deixo...
O Sr. Luiz Henrique (PMDB – SC) – Nobre Se-

nador Casildo Maldaner, concede-me um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Em 

seguida, colega Luiz Henrique. Só mais um instante, 
e concedo, com muita honra.

Por tudo isso, deixo o meu afetuoso abraço à 
competente equipe do BRDE, à qual pertenci por oito 
anos. Saibam que fica aqui um soldado do desenvol-
vimento. 

Nesse período, caros amigos, nosso Estado pas-
sou por uma verdadeira transformação, levada a cabo 
pelo ex-Governador Luiz Henrique, com o apoio per-
manente de Eduardo Moreira e, depois, Leonel Pavan: 
a descentralização administrativa, que levou para perto 
de cada cidadão a presença do Estado e, mais do que 
isso, deu a ele o poder de decidir quais eram as suas 
prioridades de investimento. Destaco que, dos 293 Mu-
nicípios catarinenses, todos contam hoje com acessos 
asfaltados às suas sedes, com exceção de uns quatro 
ou cinco, que estão em fase de conclusão. 

Luiz Henrique fez mais do que descentralizar: 
materializou o serviço público de qualidade em todos 
os rincões de Santa Catarina. Esse conceito pode e 
deve ser ampliado ao Estado brasileiro – tarefa que o 
companheiro, por certo, aqui detalhará.

Temos um Estado – e me perdoem a falta de 
modéstia – que poderia servir de modelo para o Bra-
sil, com crescimentos demográfico e econômico bem 
distribuídos por todas as regiões. A título de exemplo, 
somos um dos poucos que não têm em sua capital, 
Florianópolis, a cidade mais populosa, título que fica 
com Joinville. Temos o melhor IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano) do País, exceção feita ao Distri-
to Federal. Tal índice se compara ao de países como 
Espanha, Dinamarca e Bélgica. 

No quesito educação, entre os Estados brasileiros, 
somos primeiro lugar em qualidade do ensino básico. 
No superior, nossas universidades têm a melhor taxa 
de matrícula entre os jovens de 18 a 24 anos. Não 
quero entrar em mais detalhes. Tenho certeza de que 
nosso colega Paulo Bauer vai encantá-los ao relatar 
seus feitos e efeitos enquanto Secretário da Educação 

no Governo de Luiz Henrique. Embora não seja pro-
fessor por formação, Bauer foi e é reconhecido como 
um grande gestor da educação. 

Portanto, meus nobres Senadores, notem como 
é grande a responsabilidade de defender os interes-
ses dos catarinenses. No entanto, vejo-a duplicada 
pela situação ímpar que me trouxe até aqui. Em 2006, 
quando da disputa pela reeleição de Luiz Henrique ao 
Governo do Estado, recebi um chamado para com-
por a chapa ao Senado com o ex-Deputado e então 
operoso Prefeito de Lages, na serra catarinense, Rai-
mundo Colombo, do Democratas, juntamente com a 
companheira Niúra Demarchi, do PSDB. Merecemos 
reconhecimento, com uma vitória confirmada por mais 
de um milhão de votos. 

Pois quis o destino e o eleitorado catarinense que, 
no ano que passou, Raimundo Colombo fosse eleito 
Governador de Santa Catarina, ao lado de seu Vice, 
Eduardo, com uma vitória inconteste, em primeiro tur-
no, juntamente com nossos Senadores Luiz Henrique 
e Paulo Bauer. 

Em que pese Santa Catarina representar ape-
nas 1,1% do território nacional e 3% da população 
e ostentar o sexto PIB nacional, ainda precisamos 
resolver gargalos estruturais que atravancam nosso 
crescimento. 

É premente a melhoria de nossa infraestrutura 
logística, com investimentos em portos, aeroportos, 
rodovias e ferrovias, que permitam escoar nossa pro-
dução. Essas carências nos causam atraso no desen-
volvimento econômico e social. 

Não é pura figura de linguagem afirmar que o 
País perde quando não apoia nosso Estado. Por quê? 
Ainda hoje vemos ceifadas as vidas de nossos filhos 
no trecho sul da BR-101, que aguarda a conclusão de 
sua duplicação, nas BRs 470, 282 e 280, que dilaceram 
diariamente um sem-número de famílias.

Eu, que andei muito pelas estradas deste País, 
sonho um dia viajar de trem desde o interior do Mato 
Grosso até o grande Oeste Catarinense, com opção 
ainda de um ramal unindo o litoral catarinense, che-
gando aos portos por via férrea, e também do Oeste 
ao Rio Grande do Sul, de Ana Amelia, de Pedro Si-
mon e de Paulo Paim, criando um verdadeiro modal 
integrado.

O Sr. Paulo Bauer (PSDB – SC) – Nobre Se-
nador...

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Sei 
que esse sonho, Senador Paulo Bauer, não é apenas 
meu. É das cooperativas, das agroindústrias, que po-
derão trazer, com custos menores, grãos produzidos no 
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Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, centro de Goiás, 
que serão transformados em carnes, alimentos que, 
além do Brasil, chegam a mais de 50 países.

É preciso ainda levar – e Luiz Henrique fala mui-
to nisto – o gasoduto Brasil-Bolívia ao Oeste e Meio-
Oeste catarinense, beneficiando diversos setores, de 
todos os portes, com essa opção alternativa de insu-
mo energético.

Precisamos de investimentos na segurança pú-
blica, na saúde e na educação, áreas de atenção per-
manente, que formam o sustentáculo da economia.

Quero ainda retomar projetos. Mas, antes de en-
trar nesses projetos que já vinham tramitando nesta 
Casa, com alegria eu quero dizer que, de acordo com 
as últimas enchentes, as catástrofes, precisamos en-
caminhá-los em conjunto. Está aqui o PLS nº 388, de 
2008, que cria o Fundo Nacional de Defesa Civil.

Gostaria também de destacar o passaporte uni-
versitário, que abre novas possibilidades de finan-
ciamentos ao ensino superior, e também os medica-
mentos genéricos de uso veterinário, do agronegócio, 
projeto que tive a honra de apresentar e que tramita 
na Casa também.

Há mais a ser feito. O País clama com a máxima 
urgência por uma reforma tributária, que, além de re-
duzir a pesada carga de impostos pagos, simplifique 
sua forma de arrecadação. Convivemos com uma mi-
ríade de impostos, a maioria dos quais absolutamen-
te desconhecidos pela população. Guardo comigo a 
convicção de que, dessa forma, estimularemos a força 
empreendedora deste País, gerando emprego e renda. 
Esse é o anseio de todos, e nós, catarinenses, no Se-
nado e na Câmara, daremos a resposta que o nosso 
Estado e o país esperam. 

Minhas bandeiras são muito claras. 
Antes de encerrar, com alegria vejo que o Se-

nador Luiz Henrique pediu um aparte, assim como 
o Senador Paulo Bauer, catarinenses ilustres. É com 
muita honra que os ouço. E vejo também que a Sena-
dora Ana Amelia está querendo participar, o que me 
dá muita alegria.

O Sr. Luiz Henrique (PMDB – SC) – Senador 
Casildo Maldaner, é uma coincidência muito importante 
que V. Exª retorne a esta tribuna sob a Presidência do 
Senador Pedro Simon. Hoje, prestei uma homenagem 
ao grande brasileiro Raphael de Almeida Magalhães e 
tive a oportunidade de reler, neste final de semana, o 
Projeto Brasil, que ele elaborou, sob a inspiração do 
grande Teotônio Vilela. Teotônio, que foi nosso parcei-
ro, companheiro de quase todos os dias, do Senador 
Pedro Simon e meu, nos seus últimos momentos de 

vida. E o que diz o Projeto Brasil, Senador Casildo? O 
Projeto Brasil tem como base a descentralização do 
País. É uma proposta de descentralização da gestão 
nacional. Nós vivemos o drama de termos um Brasil de 
Brasília, apartado do Brasil dos Brasis. Um Brasil que 
quer decidir aqui aquilo que tem que ser decidido lá, 
no Município, na região, no Estado. E o Projeto Brasil 
já tinha esse vislumbre. De modo que nós precisamos 
reler aquele projeto e precisamos reafirmar as nossas 
convicções de que, só com uma nova pactuação, só 
com um novo pacto federativo, nós vamos poder ala-
vancar este País rapidamente para ser uma nação do 
Primeiro Mundo. Cumprimento V. Exª e tenho orgulho 
de ser seu parceiro, seu companheiro, seu irmão de 
luta. Em muitas lutas nós já navegamos juntos e em 
outras tantas haveremos de navegar.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – 
Muito obrigado. Recolho, com alegria, o aparte de V. 
Exª, Senador Luiz Henrique da Silveira, com muita 
honra.

Ouço também o eminente Senador Paulo 
Bauer.

Em seguida, ouvirei a Senadora Ana Amelia.
O Sr. Paulo Bauer (PSDB – SC) – Nobre Se-

nador Casildo Maldaner, eu pedi o aparte para po-
der apresentar a V. Exª meus cumprimentos, já que, 
neste momento, na tribuna do Senado Federal, V. Exª 
reestreia. A Casa, que já o acolheu no passado e con-
tou com sua brilhante contribuição, pode agora, mais 
uma vez, tê-lo aqui para trabalhar em favor de todo o 
Brasil e representar muito bem, como sempre fez, os 
catarinenses. Eu quero aplaudir o discurso de V. Exª 
e dizer aqui a todos os companheiros e companheiras 
Senadores e Senadoras que Santa Catarina tem muito 
orgulho da biografia de Casildo Maldaner, tem muito o 
que comemorar por este momento, este episódio do 
seu retorno ao Senado, e, com certeza, vai aplaudir 
todas as ações e o trabalho que V. Exª oferecer a toda 
a nossa boa gente catarinense e ao Brasil.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Bauer. É com muita 
honra que também recolho o aparte de V. Exª. Sei que 
V. Exª, juntamente com o Senador Luiz Henrique, nós 
três por Santa Catarina haveremos de dar tudo de nós 
não só pelo nosso Estado, mas também pelo Brasil.

Pois não, Senadora Ana Amelia, com muita hon-
ra, V. Exª que está vindo a esta Casa com muita força 
pelo Rio Grande do Sul, pelo nosso grande Rio Gran-
de do Sul.

A Srª Ana Amelia (PP – RS) – Muito obrigada 
pela gentileza do aparte, Senador Casildo Maldaner. Es-
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pero que o nosso Presidente da Mesa, Senador Pedro 
Simon, meu conterrâneo, não seja tão rigoroso comigo 
quanto foi com o senhor e com os apartes dos meus 
antecessores. Parabéns pelo seu pronunciamento! San-
ta Catarina é um exemplo não só de divisão fundiária, 
mas é um Estado que tem uma economia...

(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amelia (PP – RS) – Logo comigo, 

Senador Simon! Logo comigo! E sentei-me na sua 
cadeira para ver se seria melhor tratada! É sempre 
a Drª Claudia, sobra para ela! Mas, Senador Casil-
do Maldaner, queria homenageá-lo e endossar a sua 
pauta, porque ela também é a nossa pauta, é a pauta 
do Rio Grande, é a pauta dos Estados que produzem. 
E Santa Catarina e o Rio Grande do Sul... O senhor, 
que nasceu no Rio Grande e contribui com a política 
catarinense, sabe dessas demandas, que são cada vez 
mais urgentes. Parabéns pelo pronunciamento! E, ao 
ouvir o nosso ex-Governador de Santa Catarina Luiz 
Henrique, seu correligionário de partido como Pedro 
Simon, dos históricos e autênticos peemedebistas, eu 
fico muito feliz de saber que aqui, no Senado, a Casa 
da República vai se debruçar sobre o debate de uma 
revisão do pacto federativo. Um ex-prefeito de Joinville 
e o Governador de Santa Catarina, um ex-governador 
do Rio Grande do sul, o senhor também ex-governador, 
podem certamente dar uma contribuição muito grande. 
É inadmissível que a Federação brasileira, tão fragili-
zada com a repartição dos recursos... É uma partilha 
injusta: 70% de tudo o que é arrecadado nas mãos da 
União e 30% apenas nas mãos dos Estados e Municí-
pios, sabendo-se que os Municípios, a cada dia mais, 
têm mais demanda e menores recursos. Então, aplaudo 
muito o seu pronunciamento e lhe agradeço as gene-
rosas referências. Muito sucesso nesse mandato!

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) 
– Para nós todos, Senadora Ana Amelia. E insiro o 
aparte de V. Exª, com muita honra, também no nosso 
pronunciamento.

E sei, de antemão, que...
Pois não, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Eu tenho de avisar minha querida companheira de 
Estado que o tempo terminou e apagou o microfone ao 
natural. Mas nada, nem esse microfone, nem ninguém, 
vai me tirar o carinho e a simpatia que tenho por ela.

A SRA. ANA AMELIA (PP – RS) – Obrigada. 
Nem o Senador Delcídio está aqui para explicar que 
não é um apagão!

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – 
Recolho as observações e as insiro em meu pronuncia-

mento. Quero agradecer a V. Exª, Senador Pedro Simon. 
Eu sei que o tempo regulamentar já havia esgotado e 
V. Exª foi tolerante para conosco. Eu fico feliz por estar 
à Mesa, presidindo a sessão, neste instante em que 
faço a minha reestreia. E, na cadeira de V. Exª, ali, no 
plenário, veio a ilustre Senadora Ana Amelia, do Rio 
Grande do Sul, para ajudar a empreender os grandes 
projetos, os grandes temas não só do Rio Grande do 
Sul, mas também do Brasil.

Assim, eu quero, encerrando esta minha parte, 
esta minha reestreia aqui, no Senado, dizer que as 
minhas bandeiras são muito claras. O tempo passa, a 
sociedade muda, mas há ideais que ainda persistem. 
Mantenho o compromisso por uma sociedade mais 
horizontal, justa e igualitária. Pode parecer antiquado, 
mas estou condenado a viver como um lutador em 
defesa de meus sonhos. 

Então, vamos à luta!
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres cole-

gas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Malda-
ner, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Pedro Simon.

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

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Pois não.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora) – É para apenas anun-
ciar à Casa que protocolei hoje, com a assinatura de 
mais Senadoras, um requerimento dirigido ao Plená-
rio desta Casa, para que a gente possa conceder, em 
caráter excepcional, após a manifestação do Plenário, 
o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz à nossa Presi-
denta Dilma Rousseff, pela eleição e pelo fato de ser 
a primeira mulher Presidenta eleita do Brasil.

Eu sei que a concessão do Diploma ocorre atra-
vés de discussão em comissão especial para isso e o 
prazo para que nós pudéssemos indicar encerrou-se 
no dia 2 de novembro, mas naquela época nós não tí-
nhamos ainda a primeira mulher Presidenta do Brasil. 
Acho que é um fato muito importante, o Diploma Bertha 
Lutz é um reconhecimento de cidadania às mulheres 
que fazem a história do País. Por isso, estou subme-
tendo a esta Casa, junto com outras Senadoras cole-
gas, esse requerimento ao Plenário e pedindo apoio 
a todos os nossos Pares.

Muito obrigada, Presidente.

É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– O requerimento já está sobre a mesa e vai seguir o 
trâmite regulamentar.

Com a palavra a nobre Líder do PSOL, Marinor 
Brito.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora) – Senador Pedro Si-
mon, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu queria, no 
horário da Liderança do PSOL, fazer um registro im-
portante para o Pará e para a Amazônia em relação à 
indicação da lista tríplice dos candidatos ao Pleno do 
Superior Tribunal de Justiça, como o membro da Or-
dem dos Advogados do Brasil que está concorrendo 
às vagas abertas com as aposentadorias dos Minis-
tros Antonio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de 
Barros e Nilson Naves.

Nós estamos trazendo aqui, para apreciação dos 
Srs. e das Srªs Senadoras, e estamos nos mobilizando 
em todo o Congresso Nacional, conversando com cada 
Senador, com cada Deputado, com cada Senadora, 
com cada Deputada, para que possamos todos refletir 
sobre a importância de a Amazônia brasileira ocupar, 
Senador Pedro Simon, uma vaga no Superior Tribunal 
de Justiça, coisa que será, espero, inédita na história 
do Pleno do Superior Tribunal de Justiça.

Numa das listas, consta o nome do jurista Dr. 
Reynaldo Andrade da Silveira, que tem 57 anos. É for-
mado pela Universidade Federal do Pará há 35 anos e 
é advogado militante desde 1977. Tem tido uma vasta 
atuação como consultor jurídico e procurador regional 
do Instituto Nacional de Previdência Social, como pro-
curador concursado do Estado do Pará, como professor 
da Universidade Federal do Pará e como membro da 
Academia Paraense de Letras, além de grande produ-
ção intelectual registrada em livros e artigos.

Tenho certeza de que falo aqui em nome de toda 
a bancada do Pará – que já mereceu do Senador Fle-
xa Ribeiro também uma movimentação, levando o Dr. 
Reynaldo junto ao Presidente Sarney –, do Senador 
Mário Couto e de várias lideranças da bancada da 
Amazônia, com quem hoje foi possível conversar.

Destacamos a importância da indicação desse 
amazônida, desse paraense para o Superior Tribunal 
de Justiça, por tratar-se de um tribunal reconhecido 
como o Tribunal da Cidadania, nascido da Constituição 
de 1988, encarnando o Estado democrático de direito 
para assegurar a unidade da jurisprudência do Direito 
federal, mas sobretudo surgindo como anseio de im-
plementar avanços na Justiça brasileira.

O Superior Tribunal de Justiça reúne, tradicional-
mente, em seus quadros, os maiores especialistas do 
País em diversas áreas do Direito e de muitas unidades 

da federação, mas, historicamente, com grande con-
centração nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Desde sua criação, já passou por grandes trans-
formações, como, por exemplo, a presença feminina, 
inaugurada com a nomeação da Ministra Eliana Cal-
mon, a partir de 1999. A escolha que agora se apre-
senta, Senador Pedro Simon, pode dar mais voz aos 
povos da Amazônia, em particular, ao Estado do Pará, 
de grande importância no cenário regional. 

Há grandes temas a serem enfrentados, como 
a desigualdade no desenvolvimento das regiões, que 
nem o pacto federativo e nem as vedações constitu-
cionais têm sido suficientes para atingir o tão sonhado 
desenvolvimento econômico sustentável, que distribua, 
com equidade, a riqueza e a renda do País.

Isso posto, creio que a indicação de um ministro 
da Amazônia para o STJ, que preenche largamente 
as regras preestabelecidas, pode acrescentar muito 
ao aperfeiçoamento do Judiciário brasileiro.

Estamos encaminhando, a partir de amanhã, 
depois das conversas que tivemos, a coleta de assi-
naturas, para enviar à Presidenta da República, Dil-
ma Rousseff, o apoio das Srªs e dos Srªs Senadores, 
para que possamos ver inaugurar, representando a 
Amazônia brasileira, o Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça do País com a presença do Dr. Reynaldo An-
drade da Silveira.

Quero também, nesta oportunidade, falar a V. 
Exªs, aos ouvintes da TV Câmara, da TV Senado, da 
Rádio Senado o quanto tem sido difícil, nesse último 
período, reunir a militância de esquerda, reunir os luta-
dores sociais em torno de temas importantes e estra-
tégicos para o País, diante de um movimento que se 
fortaleceu na ideia neoliberal e que tem se sedimentado 
com raízes profundas na última gestão do Partido dos 
Trabalhadores, desde o Governo Lula até o programa 
apresentado na candidatura da Presidenta Dilma. 

O PSOL tem se reunido e procurado debater te-
mas de interesse social e político. O PSOL manteve 
sua representatividade de três Deputados na Câma-
ra dos Deputados: os Deputados Ivan Valente, Jean 
Wyllys, estreando na bancada, e mais o Deputado 
Chico Alencar. Há dois estreantes aqui, no Senado 
Federal: o Deputado Randolfe, corajoso, lutador, com 
uma história comprometida com as lutas no Estado do 
Amapá, que já teve oportunidade de se apresentar a V. 
Exªs; e a Senadora Marinor, que assumiu a Liderança 
do PSOL, que também tem uma história e uma trajetó-
ria de luta que muito tem orgulhado nossa militância, 
os movimentos sociais e aqueles que têm, acima de 
tudo, Senador Simon, lutado pela ética na política, lu-
tado e combatido, de forma veemente, esse processo 
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sórdido de corrupção que assola os movimentos e os 
bastidores da política brasileira. 

Tenho orgulho de ter chegado a esta Casa com 
o carimbo da Senadora Ficha Limpa, com o carimbo 
da Senadora que muito lutou e, como disse no meu 
pronunciamento anterior, com menos recursos entre 
os que aqui chegaram. Foram apenas R$53.000,00, e 
conseguimos alcançar um patamar inédito com essa 
proporção de recursos, considerando os quase 800 mil 
votos, obtidos nos 144 Municípios do Pará. 

Por isso, estamos aqui, de cabeça erguida, para 
enfrentar os desafios de um mandato feminista, de 
um mandato da classe trabalhadora, de um mandato 
que não veio aqui para dizer “sim, senhor”, para ser 
subserviente aos processos que têm excluído social-
mente nosso povo, mas um mandato que veio aqui 
para trazer contribuições significativas na área social, 
na área dos direitos humanos, de um modo geral, na 
área da educação, na qual pretendemos atuar com 
todo o legado da história política com o qual nos temos 
envolvido nos últimos anos. 

Já apresentei – e demos entrada no dia de hoje 
– dois projetos de lei que vão movimentar o debate 
político, antecipando o Plano Nacional de Educação, 
que diz respeito às modificações técnicas que acha-
mos necessárias em relação ao Fundeb, assim como 
outros temas, como a reforma política, que precisa dar 
vez e voz ao povo, que precisa tratar, no seu plano 
econômico e social, das questões de interesse público, 
que precisa democratizar os meios de comunicação, 
que precisa criar canais para fortalecer a democracia 
participativa, a democracia direta, sobretudo a de-
mocracia direta, que tem deixado, na movimentação 
política dos partidos e do Congresso Nacional, uma 
lacuna muito grande. 

A resolução do PSOL, que hoje é dirigido pelo 
catarinense Afrânio Boppré, que é ex-Deputado Esta-
dual de Santa Catarina, diz-nos que: 

existe a possibilidade de o Governo man-
ter o arrefecimento da insatisfação e conse-
quentemente das mobilizações populares atra-
vés de medidas compensatórias ou peque-
nas concessões econômicas, contudo, um 
dos fatores que poderá provocar desgaste ao 
novo governo [fazemos questão de afirmar] é 
a perspectiva de desaceleração da economia 
em função da continuidade da crise econômica 
internacional, agora travestida de crise cam-
bial. O que por sua vez, exigirá novos apertos 
fiscais, já anunciados como o aumento da taxa 
de juros e do superávit primário, corte nos 
gastos sociais ([lamentavelmente, na] (edu-
cação, saúde, reforma agrária, etc.), restrição 

aos direitos previdenciários e subordinação da 
previdência pública à lógica de mercado atra-
vés de medidas de desoneração da folha de 
pagamentos das empresas (acabando com o 
salário educação e reduzindo o desconto do 
INSS de 20% para 14%), arrocho salarial do 
funcionalismo público federal, restrição ao cré-
dito entre outras medidas [já anunciadas].

A resolução do PSOL, em outro trecho, desta-
ca:

a atitude dos parlamentares do Congres-
so Nacional, de votarem um grande aumento 
de seus próprios salários, enquanto o gover-
no oferece migalhas aos desabrigados pelas 
chuvas e uma proposta de reajuste irrisório 
para o salário mínimo... 

Essa decisão provocou revolta e perplexidade na 
população e na opinião pública. 

O aumento de 62% para Deputados e Senadores, 
de 134% para a Presidente da República e de 149% 
para Ministros o PSOL considera ser um escândalo, 
diante da péssima distribuição de renda, da concentra-
ção existente de renda e dos salários que estão muito 
abaixo do que propõe o Dieese, e que estão fora do 
contexto do art. 7º da Constituição Federal, que garante 
o mínimo de estrutura, de habitação, de educação, de 
saúde e de alimentação para o povo brasileiro.

O PSOL foi o único Partido – lamentavelmente, 
o único Partido – a votar contra esse que considera-
mos um abuso de poder dos próprios Parlamentares 
e o único a exigir o cumprimento das promessas de 
campanha do Governo Lula, à época, de dobrar o va-
lor do salário mínimo em seus oito anos de mandato, 
o que representaria um salário mínimo, que tem sido 
debatido e que será pauta nesta Casa – espero que 
tenhamos oportunidade de debater a complexidade 
desse tema e o momento político pelo qual o País e a 
classe trabalhadora passam –, com um valor mínimo 
de R$700,00. 

Desde já, o PSOL reforça a mobilização dos 
movimentos sociais e sindicais para a realização de 
uma grande manifestação nacional em Brasília, pre-
vista para o dia 16 de fevereiro de 2011, para, juntos, 
debatermos e trazermos a nossa posição nacional por 
um maior reajuste do salário-mínimo. 

O PSOL enfrentará, nessa nova conjuntura, uma 
luta pela aprovação de leis que combatam a corrup-
ção. A exemplo da mobilização que culminou com a 
aprovação da Lei da Ficha Limpa, continuará lutando 
pela aprovação de uma verdadeira reforma agrária, de 
acordo com as reivindicações dos trabalhadores sem 
terra e de outros segmentos; por auditoria da dívida 
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pública e funcionamento da CPI instaurada na Câmara 
Federal para esse fim; pela defesa de um código flo-
restal contra a reforma orquestrada pelos setores que 
representam o latifúndio; pela mobilização contra a 
proposta de reforma da previdência social e reformas 
trabalhistas que visam a retirar direitos adquiridos pela 
classe trabalhadora; e apoiará todas as manifestações 
dos aposentados brasileiros no combate ao fator pre-
videnciário e a outras medidas que visam a reduzir o 
valor das aposentadorias e pensões.

O PSOL apoiará a luta contra os grandes pro-
jetos que representam crime socioambiental, e que 
considero crime de lesa-pátria, como a construção de 
Belo Monte e a transposição do Rio São Francisco; a 
luta pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, 
sem redução de salário; a luta pela reforma política, a 
respeito da qual, assim como em relação a Belo Mon-
te, eu já tive oportunidade de me manifestar, aqui, em 
nome da Liderança do PSOL, especialmente quanto ao 
financiamento exclusivamente público das campanhas 
eleitorais e à ampliação da democracia participativa, 
com o intuito da revogabilidade dos mandatos pelo povo; 
apoiará a realização de plebiscitos e referendos sobre 
temas de interesse nacional; a luta por uma reforma 
tributária, com impostos progressivos para quem ga-
nhe mais e tenha maior faturamento, além da taxação 
das grandes fortunas. Esses são temas estratégicos 
para o Partido Socialismo e Liberdade, e reivindicações 
históricas que espero que os Srs. as Srªs Senadoras 
considerem, porque são reivindicações da classe tra-
balhadora brasileira. 

Além da minha plena concordância com todas as 
resoluções e indicações de meu Partido nessa conjun-
tura, eu gostaria de finalizar este discurso conclaman-
do a todos que aperfeiçoemos cada vez mais nossas 
instituições, especialmente o Senado Federal, para 
que haja transparência total em todos os seus atos e 
iniciativas. Que façamos sempre o debate mais aprofun-
dado de conteúdo, mesmo que tenhamos as naturais 
divergências sobre a visão de mundo e de sociedade. 
Assim é a democracia, Senador Simon. 

Farei do meu mandato uma trincheira em defesa 
do povo do Brasil, da Amazônia e do Pará. 

Estarei sempre ao lado das lutas e reivindicações 
dos setores populares da classe trabalhadora e dos 
povos indígenas, como estive, hoje, acompanhando 
o ato contra Belo Monte, em defesa das populações 
tradicionais, dos indígenas em especial, das reivindi-
cações dos setores populares, da classe trabalhado-
ra, dos negros e negras, das mulheres, das crianças 
e adolescentes, dos homossexuais, do afro-religiosos 
e dos segmentos que lutam pela ampliação da cida-
dania ao povo pobre, dando-lhe melhores condições 

de vida e dignidade para construir um futuro melhor e 
uma Nação digna para todos.

Muito obrigada pela oportunidade, aos que aqui 
ainda permanecem, de ser ouvida. Essa foi a síntese 
de um relatório que foi debatido na semana passada, 
aqui em Brasília, pelo Partido Socialismo e Liberdade, 
cujo texto eu assino na sua integralidade. 

Contem com o apoio de uma Senadora militante, 
de uma Senadora que jamais obstruirá a pauta, como 
Liderança, se essa pauta representar os interesses 
do povo brasileiro. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Por entendimento com o Senador Flexa Ribeiro, tem 
a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu estava aguardando a minha vez de fa-
lar, ao lado do Senador Paulo Davim, e, no laptop, no 
computador da minha bancada, eu lia as notícias, as 
últimas notícias. Em um dos sites, a manchete principal 
era de que, em São Paulo, 2,5 milhões de paulistas 
estavam sem energia elétrica.

Senador Wilson Santiago, ontem à noite, eu es-
tava na minha casa, e, lá pelas 11 da noite, caiu uma 
chuvinha, o relâmpago comeu no centro, e a luz aca-
bou. Voltou às 5 horas da manhã. Há poucos dias, no 
nosso Nordeste, na sua Paraíba, no meu Rio Grande 
do Norte, em Pernambuco – no Nordeste inteiro –, fal-
tou energia de 11 da noite até as 5 da manhã.

Um fato isolado? Basta ler o noticiário, Senador 
João Pedro e Senador Flexa Ribeiro, para vermos que 
não se trata de fato isolado. A informação precisa, dada 
pelo órgão que tem credibilidade e elementos para a 
informação, a ONS, indica que os apagões em potência 
superior a 100 megawatts, ou seja, potência suficien-
te para iluminar uma cidade de 400 mil habitantes, de 
2005 a 2010, seguiu a seguinte sequência: em 2005, 
foram 74 – friso: 74! – apagões de até 100 megawat-
ts; em 2006, caiu para 71; em 2007, caiu para 63; em 
2008, caiu para 48. Ou seja, Senador Pedro Simon, 
melhorando a fiscalização, o sistema de transmissão/
distribuição, com energia elétrica abundante, não ha-
via apagão. Mas, Senador Flexa, quando bate 2009, 
sai de 48 apagões para 77. Bom, pode ter ocorrido um 
fato anormal, é de se supor. E como foi 2010? Saiu 
de 77 e foi para 91. Bateu o recorde. Bateu o recorde 
dos apagões!

Estamos diante de um fato isolado, Senador Cyro, 
ou de algo preocupante? Algo preocupante. E qual é o 
papel da oposição? É bater no governo? Não. Eu acho 
que a Presidente Dilma, que acabou de assumir, ela 
que é expert em energia elétrica, e que tem condições 
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de fazer uma avaliação sobre o pretérito e planejar o 
futuro, tem a obrigação de tomar providências. E nós, 
aqui, que queremos o melhor para o nosso País, temos 
a obrigação de sugerir.

Senador Cyro, o meu Estado foi o último no apa-
gão do Nordeste a voltar a ter luz. E se na madrugada 
estivessem operando pessoas no Hospital de Currais 
Novos, ou no Hospital Walfredo Gurgel, que recebe 
centenas de pessoas em emergência, e a luz faltar e 
não tiver um gerador, o que acontece? Vidas podem 
se perder.

A minha obrigação como Líder de partido de 
oposição é apontar o erro, trazer evidências, consta-
tações e sugerir caminhos, que é o que me leva neste 
momento a dizer o que preciso dizer.

Lembro-me, como se fosse hoje, de reunião ocor-
rida no gabinete da Liderança do Governo – o Líder 
do Governo era o Senador Aloizio Mercadante, hoje 
Ministro da Ciência e Tecnologia, e a então Ministra 
Dilma Rousseff, titular da Pasta das Minas e Energia 
– em que discutíamos o marco regulatório da energia 
elétrica. Uma discussão, Senador Paulo Davim, que 
não durou menos do que cinco horas. Foi longuíssima. 
Discutia-se o marco regulatório e discutia-se a tarifa 
de energia nova e energia velha.

E o que é energia nova e energia velha? Energia 
nova é a energia que vai se construir a partir do inves-
timento de capital privado; e energia velha é a energia 
das estatais: Furnas, Chesf, Itaipu, Três Marias, estas 
todas que são estatais e que já vinham operando.

E havia uma defesa por parte da Ministra – en-
tão Ministra, hoje Presidente – em favorecer a tarifa da 
energia velha para fortalecer as estatais em desfavor 
da energia nova, que seria a tarifa que se concederia 
para o capital privado, que viria trazer o dinheiro que 
a União não tinha para gerar a energia que o Brasil 
precisava. Foi uma discussão longuíssima. Ao final, 
cheguei a me levantar e disse que, naqueles termos, 
o meu partido não votaria e eu iria obstruir. Fez-se um 
silêncio na sala, a Ministra, então, pediu-me que eu 
voltasse ao diálogo, e chegamos a um entendimento 
que; se não foi o melhor, foi o possível, mas não saiu 
o pior.

O que é fato é que a energia nova foi atraída. O 
capital privado para a energia nova foi atraído. Tanto 
é que eu estou convencido, Senador Flexa Ribeiro, eu 
estou convencidíssimo de que os apagões que temos 
verificado não estão ocorrendo por falta de geração. 
O problema dos apagões que estão ocorrendo – e 
a sequência mostra uma inflexão positiva da curva: 
48, 71, 77, 91 apagões de um ano para outro – são 
decorrência de gestão do sistema, de deficiência na 

transmissão/distribuição. A quem compete isso? A 
concorrências que são feitas.

Senador Pedro Simon, deixa eu lhe dar um dado 
aqui para V. Exª saber como é que está ocorrendo a 
gestão do sistema.

O meu Estado, que foi o último a voltar a ter 
energia nesse apagão do Nordeste, que prejudicou 
33 milhões de brasileiros – 33 milhões! –, depois do 
apagão de 2001, com o plano feito por Fernando Hen-
rique Cardoso de construção de termoelétricas para 
equilibrar o sistema nas pontas, foi brindado com algu-
mas termoelétricas, entre as quais a maior de todas, 
a chamada Termoaçu. Ela é tão importante que, para 
a sua inauguração, preparou-se uma festa que con-
tou com a presença de Sua Excelência o Presidente 
Lula, que, no discurso, disse que estava inaugurando 
a autossuficiência da energia elétrica no Estado do 
Rio Grande do Norte, porque só aquela usina seria 
capaz de responder por todo o consumo de energia 
elétrica do meu Estado. Aquela usina é operada com 
o gás produzido pelo meu Estado, pelos poços que a 
Petrobras perfura em terra no meu Estado e dos quais 
extrai petróleo e gás. O gás opera a Termoaçu.

A Termoaçu existe e foi feita para, em momentos 
de colapso, entrar automaticamente em funcionamen-
to, prover energia elétrica ao sistema e proteger o meu 
Estado. O meu Estado, repito, foi o último a entrar com 
luz; foi o último, no sistema de colapso que aconteceu... 
Diz-se que o problema ocorreu por um cartão. O vilão 
agora é um cartão, na Subestação Luiz Gonzaga. O 
vilão agora é um cartão.

O que tinha de ter acontecido se a gestão fosse 
correta? Imediatamente, com o colapso da energia, a 
partir da Subestação de Luiz Gonzaga, a termoelétrica 
Termoaçu deveria ter entrado em operação. Não entrou 
coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a Termoaçu 
produz hoje, única e exclusivamente – e não há ne-
nhuma linkagem em operação –, vapor. Ela é enorme; 
ela é capaz de produzir energia elétrica para abastecer 
todo o Rio Grande do Norte, segundo as palavras do 
Presidente da República, na inauguração. Ela produz 
vapor para injetar nos poços de petróleo da Petrobras 
do meu Estado.

O colapso aconteceu. E V. Exª foi governador, 
como eu fui Governador. V. Exª sabe que, num hospi-
tal, quando cai a energia elétrica, a primeira coisa que 
acontece é, automaticamente, o gerador ser ligado, 
para salvar vidas. O que devia ter acontecido? A Ter-
moaçu, se estivesse num sistema minimamente bem 
gerido, apagada a energia do Rio Grande do Norte, 
ela, nos moldes como foi planejada anos atrás, deveria 
entrar em operação imediatamente para suprir o meu 
Estado em energia elétrica, e salvar vidas que even-
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tualmente poderiam estar em risco, porque, naquele 
momento, alguém poderia estar sendo operado em 
algum hospital do Estado. Não. A Termoaçu continuou 
a produzir vapor.

Que sistema é esse, Senador Paulo Davim? 
Que gestão é essa, Senador Cyro? O que está ocor-
rendo?

Presidente Dilma, o que está ocorrendo é falta 
de fiscalização. Vou repetir: é falta de fiscalização. Vou 
dar um dado...

O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senador Agripi-
no...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Conce-
derei o aparte V. Exª já, já.

Senador João Pedro, sabe V. Exª de quantos fis-
cais a ONS dispõe para fiscalizar 450 subestações e 
90 mil quilômetros de linhas? Setenta e seis. Setenta e 
seis fiscais! Desse jeito, se não se fiscaliza... A Chesf 
é encarregada de construir linhas de transmissão, ga-
nha a concorrência. Como está a construção dessas 
linhas? Está em dia? Está correta? Está atrasada? 
Qual é o comprometimento da ausência dessas linhas 
de transmissão entregues à Chesf e que não estão 
sendo executadas em tempo? É letal, é crucial ou é 
superável? Quem poder dizer isso é a fiscalização. 
Fiscalização com 76 fiscais?

Acho que a Presidente Dilma precisa ir ao foco 
do problema. Não está havendo fiscalização, Senador 
Pedro Simon, por uma razão que vou explicar logo após 
ouvir o aparte do Senador João Pedro e o aparte do 
Senador Delcídio Amaral, que fez um pronunciamento 
competente, elogiável, ao qual me associo com a pa-
lavra que pronuncio no sentido de colaborar, apontar 
o problema e sugerir soluções para que não voltemos 
a ter apagões.

Ouço com muito prazer o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senador Agripino, 

neste pequeno aparte, quero levantar duas questões. 
Primeiro, a questão política. V. Exª é uma liderança da 
oposição e faz uma crítica ao governo, chama a aten-
ção da Presidenta Dilma não só sobre o apagão, mas 
sobre o sistema elétrico brasileiro. Gostaria de contra-
ditar o pronunciamento de V. Exª, que tem toda a minha 
atenção, em relação à falta gestão, como V. Exª acaba 
de referir. Primeiro, quero destacar que o Brasil é uma 
referência. Pelo tamanho do nosso País, que é conti-
nental, temos um sistema que tem o reconhecimento 
internacional. Segundo, refletir acerca da análise de 
V. Exª. É correto dizer que houve apagão, justamente 
por conta do horário em que se deu o problema técni-
co? Penso que deveríamos ter a avaliação política da 
oposição, mas temos de ter cuidado ao dizer que falta 
gestão por conta de um sistema que é eficiente. Pro-

blemas técnicos ocorrem aqui ou em qualquer canto. 
Agora, a eficiência inclusive se mostra por conta do 
tempo para a solução da falta de energia localizada em 
uma região. O Amazonas está reivindicando pertencer 
ao sistema nacional. Temos uma rede, um sistema na-
cional de energia. Então, penso que, acompanhando 
essa questão, mas atento ao pronunciamento de V. 
Exª, quero contraditar e discordar dessa avaliação de 
que falta gestão. V. Exª chama a atenção da Presiden-
ta Dilma para a fiscalização. Acho que o Brasil é uma 
referência por conta da energia limpa; é uma referên-
cia por conta dessa rede nacional. Então, eu gostaria 
apenas de fazer esse aparte no sentido de discordar 
quanto à gestão e destacar a referência do nosso País 
por conta desse sistema e por conta dos últimos inves-
timentos. Diz-se que o Governo tem um processo em 
curso para atender às demandas do nosso País. No 
meu Estado mesmo, o Governo está construindo uma 
rede que vai interligar o Amazonas ao Pará, a Tucuruí 
e, consequentemente, à rede nacional. Nós que temos 
um parque industrial significativo precisamos de ener-
gia para alavancar, para ampliar. Quero fazer só esse 
reparo. Evidentemente, V. Exª está na tribuna para fa-
zer a análise, e eu respeito a análise de V. Exª. Mas eu 
penso que dizer que falta gestão para um sistema que 
é reconhecido internacionalmente – e por nós e por V. 
Exª –, um sistema que mostra eficiência...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
João Pedro, obrigado por seu aparte. Quero dizer a V. 
Exª que apagão acontece não é apenas por falta de 
geração; apagão acontece por deficiência na trans-
missão e na distribuição. Na distribuição e na trans-
missão é onde se concentra a maior necessidade de 
qualidade de gestão.

A produção de energia elétrica é decorrente de 
contratação: você oferece tarifa, alguém ganha e cons-
trói. Agora, num sistema complexo como o brasileiro, 
que tem energia hidrelétrica, fundamentalmente, mas 
também tem muita termoelétrica... Ultimamente, cons-
truiu-se, na minha opinião de forma equivocada, muita 
energia termoelétrica, que é fácil de ser construída, mas 
é poluente e é cara, e não se construiu tanta hidroele-
tricidade como aqui se poderia produzir. Há, portanto, 
energia eólica, energia fotovoltaica, energia hidrelétrica, 
energia térmica, e que se interligam num sistema de 
transmissão e num sistema de distribuição.

O Sr. João Pedro (PT – AM) – Há a nuclear.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – É onde 

– agora V. Exª vai me ouvir um minutinho – se exige 
a eficiência.

Se o sistema fosse 100% eficiente... Não quero 
dizer que o sistema seja deplorável. A minha contribui-
ção é no sentido de que aquilo que está errado seja 
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corrigido. Se ele fosse correto, não teria ocorrido o que 
ocorreu com a Termoaçu. A Termoaçu não é uma ter-
moelétrica qualquer; é uma termoelétrica importante, 
para lá foi o Presidente da República inaugurá-la. Ela 
é substantiva no sistema elétrico brasileiro. Na hora do 
colapso do Nordeste, o Rio Grande do Norte, que tem 
uma pérola à sua disposição, não viu a pérola brilhar, 
porque a pérola estava produzindo vapor em vez de 
estar interligada, como recomendaria uma boa gestão, 
ao sistema, para que acontecesse como acontece num 
hospital, onde, ao faltar energia, imediatamente o grupo 
gerador socorre o hospital. Faltou gestão para socorrer 
o hospital chamado Rio Grande do Norte. É por isso 
que digo que a gestão está deficiente.

Senador João Pedro, vou lhe dar dados. Eu disse 
que, com 76 fiscais, é humanamente impossível fiscali-
zar 450 subestações e fiscalizar 90 mil quilômetros de 
linhas. Eu não sei como anda a construção das linhas 
de transmissão contratadas pela Chesf no meu Nor-
deste, porque a fiscalização não está correta. Sabe por 
quê, Senador Pedro Simon? Eu descobri o porquê. É 
minha obrigação ir buscar as razões para apresentar 
àqueles que têm a responsabilidade de governar.

Existe uma coisa chamada taxa de fiscalização 
dos serviços de energia elétrica. V. Exª, na conta de 
energia elétrica de sua casa no Rio Grande do Sul, 
paga; na conta de energia elétrica da minha casa, em 
Natal, eu pago; na minha casa em Brasília, eu pago; 
todos os brasileiros pagam, na sua conta de energia, 
um percentual pequeno, destinado a uma taxa de fisca-
lização dos serviços de energia elétrica, que vai para a 
Aneel, a agência reguladora de energia elétrica. Sabe 
quanto é que em 2007?... Eu não vou penalizá-los ou 
entediá-los com números. Vou dar apenas 2007, 2008, 
2009 e 2010. Quanto se arrecadou dessa taxa de fis-
calização paga pelo contribuinte em 2007? Trezentos 
e trinta milhões de reais. Em 2008, R$360 milhões; em 
2009, R$377 milhões; em 2010, R$389 milhões.

Quanto é que se gastou? Essa taxa, Senador 
Paulo Davim, é para a Aneel contratar fiscalização. Se 
for serviço privado, o privado tem de ser fiscalizado, 
para oferecer o melhor serviço possível, para que não 
haja o apagão, para que a Termoaçu funcione.

Quanto dessa taxa se utilizou para fiscalização? 
Ela é destinada à fiscalização. Ela foi recolhida? Claro 
que foi. E gastou-se quanto? Senador Cyro, gastou-se, 
em média, 40%; 60% foram contingenciados. Um dinhei-
ro que é recolhido do contribuinte para que ele tenha 
o benefício da fiscalização do serviço de distribuição 
de energia elétrica correto. O dinheiro da fiscalização 
é recolhido e não é aplicado. Quem paga o pato? O 
contribuinte. Quanto é? Vou dar os números, Senador 
Delcídio. Em 2007, arrecadaram-se R$330 milhões 

e empenharam-se, ou gastaram-se, R$125 milhões. 
De R$330 milhões, gastaram-se R$125 milhões. O 
restante foi congelado para seguramente ser usado 
no pagamento do serviço da dívida ou para melhorar 
o superávit primário. Porque, se esse dinheiro foi em-
penhado e foi cristalizado, esse dinheiro não foi gasto 
naquilo para o qual ele se propõe e para o qual ele é 
recolhido: para evitar os apagões.

O que eu quero? Eu quero sugerir à Presidente 
que olhe esses números. Em 2007, foram arrecada-
dos R$330 milhões e gastos R$125 milhões; ou seja, 
uma fiscalização deficiente. Dinheiro existe, o que não 
existe é determinação em fiscalizar a qualidade de um 
serviço que precisa ser bom. Em 2008, R$360 milhões 
recolhidos contra R$143 milhões gastos; em 2009, 
R$377 milhões recolhidos, R$162 gastos; em 2010, 
R$389 milhões, gastos R$167. Contingenciados, por-
tanto, mais ou menos 60%. Recolhe-se do contribuinte 
a taxa, a taxa precisaria ser aplicada na fiscalização do 
sistema para servir aos brasileiros, e, ao invés disso, 
seguramente, o dinheiro é desviado para pagamento 
do serviço da dívida interna do Brasil.

A contribuição que estou dando, apontando o 
que suponho que deva ser feito, é uma contribuição 
para que o Governo acerte mais, porque é aqui onde 
moram meus parentes, meus filhos, minha família. Eu 
quero que a eficiência do serviço público brasileiro, se 
puder ser completa, que seja completa.

Ouço com muito prazer o Senador Delcídio do 
Amaral.

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Meu caro 
Senador Agripino, não poderia deixar de aparteá-lo, até 
porque V. Exª sempre, de uma forma muito... É enge-
nheiro, somos engenheiros, então temos normalmente 
uma abordagem muito direta das coisas. Não poderia 
deixar de destacar o pronunciamento de V. Exª e fazer 
algumas observações que entendo como pertinentes. 
Minha origem é do setor elétrico. Comecei minha vida 
profissional como engenheiro de sistemas de potência 
na Chesf, mais especificamente em Paulo Afonso IV, 
a usina do complexo do São Francisco. Depois passei 
por Angelim, que é uma subestação no interior de Per-
nambuco, perto de Garanhuns; depois fui para Recife 
II, que é uma subestação em Jaboatão, 500kV, 230kV; 
depois fui a Camaçari e Olindina, que são subestações 
que recebem a geração do São Francisco e levam até 
Salvador, e ao polo petroquímico de Camaçari. Da mi-
nha época para cá, meu caro Senador Agripino, o sis-
tema Chesf cresceu muito. Naquela época, colocamos 
em operação Paulo Afonso IV, do conjunto de usinas 
que V. Exª conhece muito bem, depois inauguramos 
Itaparica, que é a Usina Luiz Gonzaga, cuja subes-
tação foi a origem do problema. Foram feitas muitas 
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subestações de 500kV, em extra-alta tensão, não só 
para atender ao Nordeste, a esse circuito Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, mas também pegando principalmente o Ceará, o 
Piauí, a interligação com a Amazônia, a interligação 
com Tucuruí, no Pará, as linhas de interligação também 
que foram feitas da região Sudeste para o Nordeste e 
da região Centro-Oeste com linhas que efetivamente 
vão suprir a região Nordeste. Então, hoje, temos um 
sistema amplo, em 500kV, um sistema também mui-
to mais malhado ainda, com muitas linhas em 230kV, 
e um parque gerador hídrico, como disse o Senador 
João Pedro, muito vocacionado para aquilo que cons-
titui a matriz energética brasileira, que é a geração a 
partir da hidroeletricidade especialmente. E hoje esse 
é um sistema hoje bastante confiável. Mas, Senador 
Agripino, como qualquer projeto na vida, seja de um 
edifício, de um prédio, de uma casa, de uma linha de 
transmissão, de uma usina, de uma subestação – V. Exª 
é engenheiro, sabe –, existe aquele projeto que, sob 
o ponto de vista técnico e econômico, é viável. Então, 
dentro da boa engenharia, dentro de conceitos meri-
tórios – principalmente no campo da energia elétrica 
–, essas usinas, essas subestações e essas linhas 
de transmissão são construídas. Nós tivemos, Sena-
dor Agripino, há meses, uma ocorrência, se V. Exª me 
permitir, até para eu estender um pouco mais, porque 
acho que é muito importante este nosso debate.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Acho 
que sim.

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Nós tive-
mos uma ocorrência em Itaipu muito criticada, quando 
aconteceu aquela descarga atmosférica perto de uma 
das subestações coletoras da energia ou da geração 
de Itaipu. Foi um fato inusitado, eu mesmo não acre-
ditei quando ouvi, mas depois eu vi os oscilogramas, 
que mostram como é que as correntes e as tensões 
variam no momento do acidente. Nós tivemos um cur-
to-circuito na boca, na cara de uma subestação, por 
causa de isoladores. Depois do acidente, os técnicos 
olharam e mudaram o projeto, colocaram um chapéu 
chinês para encompridar o arco e evitar ou diminuir a 
probabilidade de que mesmo esse fato raro viesse a 
provocar qualquer tipo de desligamento no sistema de 
Itaipu. E agora, meu caro Senador Agripino, aconteceu 
também um caso fortuito. Uma proteção de distância 
opera intempestivamente na Subestação Luiz Gonza-
ga, que é a Subestação da Usina de Itaparica, agora 
com o nome de Luiz Gonzaga. Saiu uma das linhas 
para Sobradinho, porque essa subestação se interliga 
com Sobradinho e com Paulo Afonso, sendo a principal 
subestação da usina de Itaparica, atual Luiz Gonza-
ga, e também com Pernambuco, através de Angelim, 

levando energia para Recife, e também para a Bahia, 
por Olindina, que depois vai levar energia a Camaça-
ri, portanto, a Salvador. Quando ocorreu essa atuação 
intempestiva, saiu só uma linha, inclusive sinalizando 
para o operador da Chesf que existia um defeito no 
disjuntor. Quando há uma ocorrência como essa, nor-
malmente limpa-se a área que pode estar com defeito 
para impedir problemas maiores para o sistema. Mas, 
na verdade, foi um desligamento intempestivo, uma 
proteção, proteção estática, uma proteção GE, testada 
no mundo inteiro. E o Brasil tem várias linhas com essa 
proteção, implantadas lá atrás, não agora, mas que 
operam com extrema confiabilidade. Houve a operação 
dessa proteção de distância estática intempestivamen-
te, abriu-se uma das linhas, a operação da Chesf foi 
verificar se havia algum problema, não detectou ne-
nhuma sinalização – portanto, entendeu que era uma 
operação espúria – e foi-se religar a subestação. Ao se 
religar a subestação... Eu acho que aí, de acordo com 
o que V. Exª está dizendo, temos que aprender com os 
problemas que acontecem, para melhorar o sistema. 
Porque quando se faz a simulação da operação de um 
sistema tão complexo como o sistema brasileiro, que 
tem, como V. Exª disse, hidrelétricas, termoelétricas a 
gás natural, termoelétricas a carvão, termoelétricas a 
óleo diesel, aerogeradores, energia eólica em paralelo, 
os estudiosos simulam uma série de situações. Mas 
nós não podemos simular todas as situações. E aí, o 
que aconteceu? Quando se religou, foi detectado que 
os procedimentos, sob o ponto de vista de recolocação 
da linha em serviço precisam ser alterados, porque o 
defeito se repetiu, e além de isolar o trecho que estava 
“sob defeito”, porque não havia defeito nenhum, acabou 
a proteção, por uma atuação intempestiva novamente, 
limpando o restante da subestação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– V. Exª me permite?

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Resultado, 
meu caro Senador Agripino, o que aconteceu?

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– V. Exª permite, por favor?

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Como uma lembrança do nosso amigo Mão 
Santa, eu peço licença para prorrogar por mais uma 
hora a sessão.

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Está bom. 
Muito obrigado, Senador Pedro Simon.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do, Sr. Presidente. 

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – E o que 
aconteceu, Senador Agripino? Na verdade, houve 
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uma oscilação de potência grande no sistema, o sis-
tema Chesf é interligado ao sistema Sudeste, como 
eu falei, e ao sistema Norte. Lá existem relés de pro-
teção que, na oscilação de potência, podem desligar 
a interligação. E isso efetivamente aconteceu. Como 
a geração – parte da geração – já tinha saído em fun-
ção da ocorrência, um outro sistema também, que é 
para a segurança do sistema e segurança da região 
Nordeste, operou, que é o alívio de carga. No entanto, 
o nível de desligamento das usinas, pelo que repre-
senta a subestação de Luiz Gonzaga, foi tão intenso 
e importante, que, ao se aliviarem as cargas, houve 
uma sobretensão que derrubou o que faltava ainda de 
usinas, entre elas, a Usina de Sobradinho. E o siste-
ma estava isolado, porque as interligações caíram, e a 
geração na região Nordeste foi embora também como 
desdobramento desse segundo religamento da linha, 
depois da primeira atuação inadequada da proteção. 
Então, essa é a questão principal. E aí quero reiterar 
ou ratificar as preocupações de V. Exª. Nós temos de 
aprender com o que aconteceu. E esse aprendizado 
passa não só por uma revisão dos procedimentos ope-
racionais de recomposição da linha, principalmente 
na subestação de Luiz Gonzaga, e pela reavaliação 
das proteções nas interligações e do alívio de carga, 
quando em situações de subfrequência por falta de 
geração, como também pela tomada das medidas ne-
cessárias sob o ponto de vista de despacho de carga: 
nas interligações e dentro do sistema Chesf. Isso não 
é nenhuma novidade. Ele aconteceu já, quando hou-
ve aquele desligamento, aquele blecaute de Itaipu: 
o próprio Operador Nacional do Sistema reviu a sua 
forma de despachar aquela região em determinados 
períodos do ano e em determinados períodos do dia. 
Então, nós vamos aprender com o que aconteceu. Mas 
o importante, meu caro Senador Agripino: temos gera-
ção adequada, o sistema de transmissão foi bastante 
reforçado. Esse conceito também de apagão assusta 
as pessoas. O apagão ou blecaute é um desligamento 
temporário. O racionamento, que é apelidado de apagão 
também, é o corte de energia durante um período de 
tempo longo, e os estragos são enormes. Um blecaute 
é grave, mas um racionamento é pior ainda. E, na ver-
dade, houve esse blecaute, que deveria ser o apagão 
da vida, como foi citado aqui por V. Exª e pelo Senador 
João Pedro, mas acho que o importante é aprender a 
lição, olhar essas questões todas, para evitar que no-
vos desligamentos ocorram. Mas não há problema de 
suprimento de energia. E o sistema de transmissão 
atende. Agora, V. Exª diz: é preciso fiscalização. Faço 
coro com V. Exª. E não é só na Aneel, não; as outras 
agências reguladoras têm recursos para a fiscalização, 
mas muitos desses recursos são contingenciados. En-

tão precisamos rever essa posição, que não é deste 
Governo, mas de Governos anteriores também, para 
que as agências reguladoras cumpram seu papel fisca-
lizatório adequadamente, para olhar os cronogramas, 
as rotinas de manutenção. Curioso, esse relé passou 
por manutenção e foi testado em outubro de 2010, e 
aconteceu essa ocorrência. Então acho que V. Exª vem 
ao encontro desse esforço proativo, construtivo, de me-
lhorar, de entender o que aconteceu, de atuar transpa-
rentemente, mostrando as dificuldades naturais que o 
sistema enfrenta. Não é só o Brasil que enfrenta isso: a 
Europa já teve desligamentos de grandes proporções; 
os Estados Unidos, também, recentemente; o Cana-
dá. Vários países passaram por isso. Mas tem-se de 
aprender com os erros e despacho, com os eventuais 
erros de operação, para melhorar. Mas, pelo menos, 
uma coisa é importante: temos tranquilidade, porque 
temos um sistema que vem sendo planejado há muitos 
anos e que vem sendo implantado com competência; 
com eventuais dificuldades – que são naturais –, mas 
que está atendendo ao crescimento e ao suprimento do 
consumo de energia, à transmissão e à distribuição de 
energia no Brasil. Agora, concordo com V. Exª, com essa 
postura correta, proativa, de construção, no sentido de 
garantir fiscalização, monitoramento, acompanhamen-
to e um bom serviço, porque todos nós pagamos por 
isso, e energia é fundamental. Segurança energética é 
absolutamente necessária para o desenvolvimento de 
um país, e não queremos mais ver repetir tudo aquilo 
que aconteceu. Eu, pessoalmente, Senador Agripino, 
já passei por três racionamentos de energia. Passei 
pelo racionamento de 1988; depois, acho, em 1997 ou 
1998. Ah, não, em 1994 ou 1995. Depois peguei o de 
2001. Nós temos de evitar isso. Acho que está sendo 
feito um esforço grande. E esse debate é importante 
para fortalecermos esses conceitos e para construir-
mos, efetivamente, um sistema de potência à altura 
daquele que o Brasil precisa. Mas quero parabenizar 
V. Exª pelos comentários, que são pertinentes e cons-
trutivos, para que tenhamos um sistema de potência 
cada melhor, mais eficiente e mais bem gerido.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Delcídio, V. Exª que é um expert no assunto, é enge-
nheiro elétrico...

O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – V. Exª me per-
mite um aparte, Senador Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com o 
maior prazer. Vou fazer uns comentários sobre o longo 
aparte do Senador Delcídio. 

Acho, Sr. Presidente, que esse é um debate im-
portante, interessante; vale a pena despendermos o 
tempo necessário.
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Senador Delcídio, V. Exª é um competentíssimo 
engenheiro eletricista, e eu fui um razoável engenheiro 
civil, mas também engenheiro, construtor de estradas. 
Há uma constatação com a qual estamos ambos de 
acordo. O número de apagões ou interrupções vem 
crescendo perigosamente nos dois últimos anos, ou 
seja, um alerta está dado, e as pessoas que têm res-
ponsabilidade sobre o dia a dia do Brasil – e nós temos 
uma pequena parcela dessa responsabilidade como 
legisladores, como fiscalizadores; é nossa obrigação 
constatar aquilo que está ocorrendo e, com base na 
constatação, fazer as recomendações devidas, que é 
aquilo em que V. Exª concorda comigo.

Fui construtor de estradas, de aeroportos, de 
pontes. V. Exª, que deve ter construído um mundo de 
linhas de transmissão, que deve ter participado da 
construção de hidrelétricas, sabe que a obra bem-feita 
ou o serviço bem executado é a obra bem fiscalizada 
ou o serviço bem fiscalizado. 

Quando eu fazia estrada, quando os meus fiscais 
eram rigorosos, a estrada que decorria do meu trabalho 
era impecável, porque o material de sub-base estava 
dentro da especificação rigorosamente, porque a fis-
calização era rigorosa e presente e não deixava que 
os meus funcionários agissem de forma incorreta. O 
material de base, igualmente. O asfalto era bem-feito, 
a obra era bem completada, bem acabada e duradou-
ra, porque havia uma fiscalização eficiente. Quando a 
fiscalização é frouxa, a consequência é o serviço pres-
tado frouxo ou a qualidade da obra deficiente. 

Fiscalização, portanto, para prestação de servi-
ço ou para realização de obra é pedra fundamental, é 
calcanhar de aquiles. E acho que, pela constatação da 
taxa que é recolhida e do dinheiro que é contingencia-
do, está na cara que a fiscalização não está feita nos 
padrões em que precisa ser feita. Duvido que o evento 
de Itaipu tivesse ocorrido, se houvesse uma fiscalização 
sobre os isoladores à altura das exigências. 

O que V. Exª e eu queremos é que seja feito aqui-
lo que a norma manda. Se estamos com uma base 
de geração correta e não temos esse problema, que 
é talvez o maior dos problemas, e temos problemas 
na distribuição e na transmissão, e sabemos que os 
problemas decorrem de um sistema complexo que o 
Brasil leva a efeito com galhardia, mas com deficiências, 
haja vista que 44, 77 e 91 é uma escalada ascendente 
de apagões, é um alerta para o qual devemos todos 
nós voltar-nos. Então, a fiscalização... V. Exª, que tem 
acesso aos altos escalões do Governo, leve esta pre-
ocupação: a fiscalização não está sendo efetuada nos 
padrões que o serviço exige. O dinheiro para fazer a 
fiscalização existe e está sendo contingenciado. Se se 
fiscalizam serviço e obra, tira-se o melhor proveito do 

serviço e da obra, e essa é a contribuição que quero dar, 
pela constatação que de engenheiro para engenheiro 
faço. Se o serviço está deficiente e se está identificada 
uma causa, que se persiga a solução do problema pela 
eliminação da causa ou do problema que está deter-
minando a dificuldade. Parece que V. Exª quer fazer 
alguma observação. Ouço com muito prazer.

O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Só uma 
pequena observação, Senador Agripino. Nós levan-
tamos, nesse histórico que V. Exª acaba de citar, o 
número de ocorrências. Na verdade, esse número de 
ocorrências foi bastante distorcido, porque tivemos um 
momento de estiagem especialmente na Região Centro 
Oeste, entrando pela Amazônia. Consequentemente, 
pela estiagem, muitas queimadas. Daí a importância 
também de se estabelecer uma política forte de com-
bate às queimadas, principalmente com manutenções 
adequadas nas faixas de servidão de linhas. Mas, 
muitos desses números ocorreram não devido à situ-
ação em si do sistema ou à sua qualidade – o setor 
elétrico é uma referência, sempre foi uma referência 
sob o ponto de vista de infraestrutura no Brasil – mas 
a alguns acontecimentos imponderáveis. Nesse caso, 
as queimadas tiveram uma influência fundamental no 
número de interrupções, no número de desligamentos 
ou mesmo apagões que ocorreram. Mas isso, infeliz-
mente, é um problema que afeta o dia a dia das linhas 
de transmissão, principalmente em algumas regiões do 
País, onde enfrentamos estiagens fortes, e muita gente, 
para trabalhar a terra, queima o campo. E aí a estiagem, 
com essa prática, acaba levando a curtos circuitos em 
linhas de transmissões e, consequentemente, desliga-
mentos. Muito obrigado, Senador Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do a V. Exª. 

Senador Delcídio Amaral, os dados que ofereci 
para apreciação desta Casa são do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico. São os dados mais confiáveis, 
são irrefutáveis.

O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – Senador Agri-
pino...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Há uma 
coisa, Senador Delcídio, com a qual tenho certeza de 
que o seu equilíbrio e o seu bom senso vão levá-lo a 
concordar comigo. 

As agências reguladoras, Senador João Pedro, 
que preside esta sessão, são instituições a serem 
respeitadas: a Aneel, a Anatel, todas elas. Na minha 
opinião, elas não estão tendo o prestigio que deve-
riam ter. Elas precisam, num sistema onde o capital 
privado se volta para investimentos no setor elétrico e 
de telefonia, o órgão de fiscalização, instituído por lei, 
a agência reguladora tem que ser fortalecida, e, para 
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você fortalecer, você tem que, no mínimo, garantir que 
os recursos arrecadados, para que ela possa funcionar 
como agência, têm que ser colocados à disposição des-
sa agência. No caso da Aneel, a taxa de fiscalização, 
que recolheu R$390 milhões, mas só pôde dispor de 
R$160 milhões, castrou a Agência na sua função fim: a 
de fiscalizar, a de avalizar a qualidade do serviço, que 
é interesse e direito de todos os brasileiros.

Ouço, com muito prazer, o Senador Flexa Ribeiro, 
e, em seguida, o meu conterrâneo, o Senador Paulo 
Davim, com agradecimentos pela manifestação longa, 
mas profícua, do Senador Delcídio Amaral, como tam-
bém agradeço o aparte do Senador João Pedro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Agri-
pino, nós ouvimos atentamente o pronunciamento de 
V. Exª e a aula que o nobre Senador Delcídio Amaral 
nos deu sobre o sistema elétrico brasileiro. O Senador 
Delcídio, que aniversaria hoje, veio ao plenário, ao ou-
vir o pronunciamento de V. Exª, para fazer uma defesa 
técnica, como competente engenheiro eletricista, barra-
geiro que é, falou por mais de meia hora, tecnicamente. 
Mas, V. Exª foi ao fígado. Ele tergiversou sobre a ques-
tão técnica para não assumir realmente aquilo que já 
dissemos aqui várias vezes: a falta de fiscalização e a 
falta de manutenção no sistema é que provocam esses 
apagões repetidos, os quais – V. Exª demonstrou pelos 
números – têm crescido a cada ano. Isso ocorre por 
quê? Porque, lamentavelmente, nos Governos do Pre-
sidente Lula, principalmente no primeiro mandato, e no 
segundo com menor intensidade, mas também, houve 
um esvaziamento das agências reguladoras, como V. 
Exª colocou. O Senador Delcídio é um defensor – eu 
conheço a posição do Senador Delcídio – que sabe 
que não se pode ter o setor privado agindo se não esti-
ver o Estado regulando e fiscalizando, porque tem que 
defender o consumidor, que são todos os brasileiros. 
V. Exª apresenta os números da Aneel de trezentos e 
tantos milhões de receita e de cento e pouco milhões 
de aplicação; se formos para a Anatel, aí, a coisa se 
mostra mais absurda, Senador Delcídio, aí o valor ar-
recadado ultrapassa a casa de bilhão de reais e o valor 
aplicado não chega a trezentos e cinqüenta milhões. E 
quem paga essa conta? Quem paga essa conta são os 
consumidores, somos nós, a sociedade brasileira que 
paga, na tarifa de energia, a taxa de fiscalização e, na 
tarifa de comunicação, na telefonia, também a taxa da 
Anatel. O que precisa, Senador Delcídio, realmente, 
é do fortalecimento das agências reguladoras, como 
bem colocou o Senador Agripino – e V. Exª defende 
isso, tenho certeza absoluta. Elas são um instrumento 
de defesa do consumidor. No início do Governo Lula, 
parecia que as agências reguladoras eram tidas, pelo 
PT, como concorrentes dos ministérios. Então, a política 

foi esvaziar as agências, e nós pagamos caro por isso – 
nós que eu digo, a sociedade brasileira. Então, espero 
que a Presidente Dilma – e eu já disse isso várias ve-
zes, quanto a nos ter surpreendido, positivamente, no 
seu início de Governo – possa, como técnica do setor, 
que comanda com mãos fortes o setor, tanto que não 
permite, pelo menos é o que se vê, indicações políticas 
para cargos técnicos – e ela está correta nisso – espero 
que ela também venha a fortalecer as agências, todas 
elas. E ela pretende até criar uma agência para a Avia-
ção Civil, quanto à privatização, ao capital privado nos 
terminais aéreos. Espero que ela venha a fortalecer as 
agências reguladoras e, com isso, possa evitar – com 
os recursos para serem fiscalizados e a manutenção 
– os apagões tão bem explicados tecnicamente pelo 
Senador Delcídio.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 
Flexa, os dados que apresentei têm uma autoria. Eles 
são da Aneel. Não são dados que eu tenha visto em 
nenhum outro lugar que não em anuários estatísticos 
e informações oficiais da Aneel. Agradeço a V. Exª pelo 
apoio à tese, que é a minha e a do Senador Delcídio. 
Em última análise, o que nós queremos é que o que 
está errado seja consertado.

Ouço, com prazer, meu conterrâneo, Senador 
Paulo Davim.

O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – Senador Agripi-
no, o seu pronunciamento, neste momento no Senado, 
permitiu que se estabelecesse o contraditório. E não 
poderia ser diferente. O Senado não poderia ficar em 
silêncio ou relegar o episódio do apagão, que compro-
meteu oito Estados do Nordeste. É um fato e não é um 
fato para ser minimizado, de forma alguma. É um fato, 
e um fato relevante. Permitiu também que tivéssemos 
uma verdadeira aula, que nos foi dada pelo Senador 
Delcídio. Mas, o mais importante... Eu não quero aqui 
entrar no debate técnico, são dois engenheiros que do-
minam bem a argumentação técnica, os conhecimentos 
técnicos da área, por isso mesmo eu não quero entrar 
no debate técnico, mas quero ressaltar a importância 
do seu pronunciamento. V. Exª desempenha bem, com 
capacidade e competência o papel de fiscalização 
do Governo. É assim que tem que ser. E aponta com 
precisão as fragilidades do sistema elétrico, como foi 
explicado pelo Senador Delcídio. Então eu quero res-
saltar mais uma vez a importância de se trazer para 
esta Casa debates importantes, relevantes, que não 
deixemos passar em brancas nuvens fatos que foram 
importantes, graves. Acho que o Governo tem de ou-
vir, e muitas vezes a Oposição contribui muito mais 
do que a Situação. Fui Oposição no meu Estado, na 
Assembleia Legislativa, e tenho absoluta certeza de 
que as minhas contribuições como Oposição foram 
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relevantes. Então, a sua opinião e a sua contribuição... 
Tenho absoluta certeza de que o Governo e o Senador 
Delcídio também concordam com esse seu posicio-
namento. Quero aqui ressaltar a importância do seu 
pronunciamento.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Paulo Davim.

Senador João Pedro, pena que, pelo adiantado da 
hora, são 20h10min, o plenário não esteja como esteve 
há quatro horas. Veja, Senador Ciro, V. Exª assumiu o 
Senado, como eu assumi o novo mandato. O Paulo Da-
vim, o Delcídio, todos nós, o Flexa Ribeiro, o João Pedro, 
assumimos um novo mandato. Alguns por quatro anos, 
para completar o mandato de antecessores, e outros por 
oito anos. Os veteranos, aqueles que já vêm de algum 
tempo, estão habituados a debates acalorados em torno 
de temas importantes, e, nesses primeiros dias, acom-
panhamos o depoimento ou o pronunciamento isolado 
de um Senador que assumiu, que fez a sua profissão 
de fé, que anunciou as suas ideias, mas, infelizmente, 
um debate como este que fizemos agora talvez tenha 
sido o primeiro desta Legislatura.

A marca da minha atuação será esta, Senador 
Delcídio. Vou continuar fazendo a crítica, a denúncia, 
mas, sempre que eu puder, que a minha modesta in-
teligência alcançar, oferecerei as sugestões, para que 
este País avance, melhore.

Se eu tiver que criticar o farei duramente, no li-
mite da necessidade. Na medida em que eu alcance 
sugestões, eu ajudarei. Agora, acho que, acima de 
tudo, o que nós temos que fazer é estimular o debate, 
o debate produtivo em cima de divergências, muitas 
vezes em cima de divergências, porque desse debate 
vai resultar aquilo que é o que eu quero: o lucro para 
a sociedade do Brasil.

Eu gostaria que não tivesse ocorrido o blecaute 
que ocorreu. Eu gostaria que, em havendo, a Termoaçu 
tivesse entrado em funcionamento. A minha obrigação 
é defender o Brasil e defender o meu Estado. Mas, se 
os erros aconteceram e se eu consigo enxergar – não 
sei se estou certo ou não estou certo–, mas se consigo 
enxergar o problema e tenho a condição de oferecer 
uma sugestão, é o que estou fazendo e o que farei ao 
longo de todo este mandato.

Obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, 
o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Ouvimos a palavra do Senador José Agripino.

O próximo orador é o Senador Flexa Ribeiro, mas 
gostaria de ler alguns expedientes.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. Nº 5/11-GLDEM

Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa. que, de acordo com os mem-

bros da bancada do Democratas nesta Casa, estarei 
à frente dos trabalhos da Liderança do Partido até o 
dia 15 de março de 2011.

Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder 
do Democratas – Senador Demóstenes Torres – Se-
nador Jaime Campos.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O 
expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 4/2011 – GLDBAG

Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento 

Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Tra-
balhista – PDT, o Partido Socialista Brasileiro – PSB, o 
Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista do 
Brasil – PCdoB, o Partido da República – PR e o Partido 
Republicano Brasileiro – PRB, que compõem o Bloco 
de Apoio ao Governo, indicam como Líder, o Senador 
Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores.

Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT – Antonio 
Carlos Valadares, Líder do PSB – Humberto Costa, 
Líder do PT – Inácio Arruda, Líder do PCdoB – Magno 
Malta, Líder do PR – Marcelo Crivella, Líder do PRB. 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O 
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB nº 27/2011

Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, temos a honra de infor-

mar à Vossa Excelência a formação do bloco composto 
pelos partidos PMDB, PP, PMN e PSC.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Líder do PMDB – Francisco Dornelles, Líder do PP 
– Sérgio Petecão, Líder do PMN – Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A 

matéria vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Passo a palavra ao representante do Estado do 
Pará, ao Senador Flexa Ribeiro.

V. Exª tem dez minutos. É isso? (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vinte.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – V. 

Exª tem 20 e,se precisar, tem mais alguns minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu 
Presidente, Senador João Pedro, primeiro, quero pa-
rabenizá-lo pelo seu retorno à representação, no Se-
nado, do Estado do Amazonas. V. Exª, na Legislatura 
passada, desempenhou com competência e determi-
nação a defesa dos interesses da nossa região e do 
Brasil. Então, para nós é uma alegria e um prazer tê-lo 
de volta, Senador.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Obrigado, Senador.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – E o nos-
so Senador Alfredo Nascimento volta ao Ministério 
dos Transportes.

Mas, Senador João Pedro, eu faço hoje o meu 
primeiro pronunciamento nesta Legislatura. 

Eu participei, na semana passada, da abertura 
dos trabalhos, mas não tinha tido oportunidade de vir 
à tribuna, e quero, como primeiras palavras, agradecer 
ao povo do meu Estado, que nos deu mais de 1,817 
milhão de votos de confiança, para que nós retornás-
semos para mais um mandato representando o povo, 
o Estado do Pará, no Senado Federal.

Quero dizer que não decepcionarei todos os pa-
raenses que depositaram a sua confiança, através de 
seu voto, no Senador Flexa Ribeiro. Manterei a mesma 
disposição de trabalho que tive na Legislatura passa-
da, que me permitiu, Senador João Pedro, ter a ale-
gria de, ao final da Legislatura, tomar conhecimento, 
pelo site Congresso em Foco, de que fui o Senador de 
maior presença, ao longo da Legislatura, do Senado 
Federal. Isso aumenta a responsabilidade, para que 
possamos continuar um trabalho que desenvolvemos 
na Legislatura passada neste novo mandato que ago-
ra se inicia. 

Eu já, neste pouco tempo – quero dizer aos meus 
amigos do Pará – que, mesmo durante o recesso, não 
deixei de atender os companheiros do interior em nosso 
gabinete em Belém. Em Brasília, já tive oportunidade, 

nesse pouco tempo, de participar de várias audiências 
para tratar de interesses do nosso Estado, hoje com 
um Governo que respeita o povo, que respeita a po-
pulação do Pará, que encontrou nosso Estado numa 
situação da qual já vínhamos falando por quatro anos. 
O desgoverno tinha se implantado no nosso Estado, 
mas, agora, o Governador Simão Jatene procura re-
adequar o Estado, para que ele retome, como reto-
mará, um nível de crescimento e de desenvolvimento 
econômico e social.

Já tivemos audiências com a Senadora Ideli Sal-
vatti, hoje Ministra da Pesca e Aquicultura; com o Se-
nador Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia; com 
a Drª Izabella Teixeira, do Meio Ambiente; com nosso 
Senador Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social; 
com nosso Senador Aloizio Mercadante, da Ciência e 
Tecnologia; e, hoje, com o Ministro Padilha, da Saú-
de, tratando de assuntos de interesse não só do Pará, 
como também da Amazônia e do Brasil.

Aqui, quero registrar a presença honrosa do nosso 
Prefeito de Oeiras do Pará, o Edivaldo Leão, do PMDB, 
que está na tribuna de honra, que assiste ao nosso 
pronunciamento e que se faz acompanhar do amigo 
César Barroso, que é assessor do Prefeito Ribamar, 
do Município de Marapanim.

Quando me inscrevi para fazer o pronunciamen-
to de hoje, Senador João Pedro, eu não tinha ideia 
do horário que me caberia na tribuna. Há pouco, pelo 
Twitter, informei que, em breve, eu faria o pronuncia-
mento. Quero dizer que esse instrumento de comuni-
cação por meio da Internet nos aproxima e faz com 
que possamos melhorar, Senador Agripino, o trabalho 
parlamentar que fazemos em defesa do nosso mandato, 
do nosso povo. Em menos de nove minutos, mais de 
trinta pessoas do Estado do Pará, dos mais distantes 
Municípios, de diferentes Municípios, responderam pelo 
Twitter que estavam aguardando o pronunciamento 
nosso. Não vou citar todos, porque seria um tempo a 
mais no meu pronunciamento, mas quero citar aqui o 
amigo Francisco Carvalho, de Ourilândia; a Lúcia He-
lena, de Belém; o Samir Miranda, de Marabá; o Eduar-
do Filho, de Belém; o Miguel Oliveira, de Santarém; a 
Mayara Pinheiro, de Curuçá; o Paulo, de Paragominas; 
a Renata Sousa, de Primavera; a Tatiana, que é espo-
sa do meu amigo, o Prefeito Edson; o Paulo Brandão, 
de Parauapebas; o Saulo, também de Parauapebas; 
a Carmem, de Curionópolis; o Felipe, de Santarém; 
o Ciro, de Paragominas; o Marcos, de Abaetetuba; o 
Roberto, de Santarém; o Roberto Kato, de Belém; o 
Fábio, de Santarém; a Socorro, de Ponta de Pedras; a 
Rosângela, de Redenção; a Deyse, de Ananindeua; o 
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Hugo, de Santarém; o Melvir, de Belém, e outros que 
estão atentos à TV Senado.

Quero dar uma notícia boa para o povo do Pará. 
Por quatro anos, Senador João Pedro, por longos 
quatro anos, o governo passado impediu que a TV 
Senado se transformasse numa TV aberta em Belém. 
Senador Moka, o governo impediu isso, porque a 
Governadora, à época, não tinha interesse que a TV 
Senado fosse acessada pela população como uma 
TV aberta, já que, aqui, dizíamos a verdade que era 
escondida pela publicidade paga com recursos da 
população paraense.

Hoje, informo aos paraenses que tive uma reu-
nião com o Presidente Sarney, e S. Exª determinou 
ao Dr. Fernando Mesquita, que é o Diretor da Área 
de Comunicação do Senado, que ele providenciasse 
a imediata abertura da TV Senado na nossa Capital. 
E já o fez. Ainda hoje, à tarde, ele entrou em contato 
comigo para informar que já está em contato com a 
Funtelpa e que, agora, haverá o apoio do Governador 
Simão Jatene na cessão de espaço, para que a TV 
Senado possa colocar seu transmissor, colocar sua 
antena e abrir a TV para a população da Capital. No 
futuro, com a digitalização da TV Senado também no 
Pará, será aberto para todo o Estado o acesso ao tra-
balho parlamentar dos Senadores representantes do 
nosso Estado no Congresso Nacional.

Eu queria também dizer que, logo no primeiro dia 
de trabalho, Senador João Pedro, apresentei dois pro-
jetos que receberam a numeração 1/2011 e 2/2011. O 
primeiro trata de assunto da maior relevância para os 
Estados que têm sua economia baseada na exploração 
mineral, como é o caso do Estado do Pará. Apresentei 
um projeto em que o cálculo da compensação financeira 
pela exploração dos recursos minerais seja feito não 
sobre o valor líquido do produto exportado, mas, sim, 
sobre o valor bruto, como é feito no petróleo, nos royal-
ties de petróleo. Isso vai fazer com que se dirimam, de 
uma vez por todas, as questões que estão na Justiça 
entre Municípios e Estados, no caso o Estado do Pará, 
junto com as mineradoras. Há uma discussão de quais 
são os valores possíveis de serem abatidos do valor da 
exportação para se chegar ao valor líquido do produto. 
Com essa alteração que propusemos no projeto, isso 
vai ser pacificado, porque, como no petróleo, não há 
mais o que ser abatido para efeito de ressarcimento 
dessa compensação por exploração.

Então, peço aos meus Pares que possamos discu-
tir o projeto e possamos aprová-lo o mais rapidamente 
possível, porque não queremos aqui, Senador Delcídio 
Amaral, aumentar a alíquota. Não estamos discutindo 

isso. Vamos discutir isso mais à frente, quando o Exe-
cutivo encaminhar para o Congresso o novo marco 
regulatório da mineração. Aí vamos abrir e ampliar a 
discussão. Mas, enquanto isso não acontece, vamos 
pelo menos fazer uma equivalência entre os royalties 
do petróleo e a Cefem da mineração, não na alíquota, 
porque há uma diferença brutal na alíquota, mas pelo 
menos na base de cálculo.

Então, tenho certeza absoluta de que contaremos 
com o apoio dos Srs. Senadores, para que possamos 
compensar um pouco melhor os Estados e os Muni-
cípios que sofrem o impacto desses projetos que são 
importantes para o Brasil, porque são importantes para 
a nossa balança comercial. Esses projetos têm nosso 
total apoio, mas é necessário que os Estados tenham 
condições, por meio do aumento da receita transferida 
por essa compensação, de atender às demandas que 
são criadas em função da implantação desses proje-
tos, de atendimento na área da saúde, da educação, 
da segurança, da infraestrutura. Enfim, são ações que 
precisam ser atendidas pelo Estado pelo contingente 
migratório que esses projetos trazem para o Estado 
do Pará, em especial, e para outros Estados que têm 
também uma base mineradora.

Outro projeto que apresentei, Senador João Pe-
dro, diz respeito ao açaí, o querido açaí da nossa re-
gião, que hoje é produto internacional. O açaí, hoje, 
é conhecido mundialmente. Temos um compromisso 
assumido com os catadores, com os amassadores de 
açaí, com os que comercializam o açaí, e vamos cum-
prir, junto com o Governador Simão Jatene, a feitura 
de um programa de incentivo à cultura desse produto 
pelo Governo do Estado. Hoje, a procura é muito gran-
de, e o extrativismo já não dá conta dessa demanda. 
Então, é preciso que se incentive a cultura e o plantio 
desse produto, que se qualifique a mão de obra, que 
se dê um financiamento aos amassadores, para que 
seus postos de venda estejam em condições de higie-
ne para atender à população, para que o produto seja 
comercializado e para que seja propiciada a exporta-
ção desse fruto.

V. Exª deve estar lembrado, porque é amazônida 
como nós, de que, há algum tempo, um grupo japonês 
patenteou a marca “Cupuaçu”. Houve uma corrida na 
Amazônia, porque os brasileiros da Amazônia teriam de 
pagar royalties para quem tinha patenteado a marca 
“Cupuaçu” no Japão. Houve uma querela diplomática 
para que se pudesse derrubar aquela patente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – E 
isso foi superado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sim, foi 
superada a questão, mas ela causou a todos a um 
susto muito grande. Então, para que isso não aconte-
ça com o açaí, que tem hoje no mundo um destaque 
muito maior do que tem o cupuaçu, fizemos um pro-
jeto para designar o açaí como fruto nacional. Com 
isso, garantimos a marca, garantimos o nome para os 
amazônidas, para os paraenses e para os brasileiros. 
Vamos trabalhar firmemente para que, já em pouco 
tempo, ainda neste primeiro trimestre, esteja com-
pletado o trabalho a ser apresentado ao Governador 
Simão Jatene, para que ele possa, então, promover o 
apoio à cadeia produtiva do açaí.

Senador João Pedro, quero fazer mais duas ob-
servações antes de concluir este primeiro pronuncia-
mento nosso, Senador Cyro, que substitui o querido 
Senador Marconi Perillo, Governador pela terceira vez 
do Estado de Goiás. Tenho certeza absoluta de que V. 
Exª irá substituir à altura o Senador Marconi Perillo na 
representação do querido Estado de Goiás.

Pelo Twitter, Senador Cyro, acompanhei uma 
campanha do Sul e do Sudeste de doação de livros, 
pela época do Natal, e quero aqui agradecer aos três 
shoppings de Belém, ao Shopping Boulevard, ao Sho-
pping Castanheira e ao Shopping Pátio Belém, por 
terem cedido espaços para que pudéssemos receber 
essas doações. Tivemos uma resposta além daque-
la que esperávamos: chegamos à marca de doze mil 
livros doados pela população de Belém, que foram 
entregues às bibliotecas das escolas do interior do 
nosso Estado, muitas delas sem condições de ter uma 
biblioteca. Então, pela generosidade da população do 
meu Estado e, em especial, de Belém, poderemos, 
se dividirmos em cotas de quinhentos livros, atender 
a mais de vinte Municípios e a mais de vinte escolas, 
dando-lhes a condição de terem uma biblioteca, que 
ficará à disposição dos alunos, para que eles possam 
começar a se dedicar à leitura, a ter gosto pela leitu-
ra, porque é importante, Senador João Pedro, que se 
pratique o hábito da leitura.

Para finalizar, Senador João Pedro, quero dizer 
que, na Legislatura passada, houve uma experiência 
de êxito com o twitteiro fiscal. O que era o twitteiro fis-
cal? Era nosso seguidor do Twitter que nos demanda-
va informações dos diversos rincões do meu Estado, 
denunciando e informando o que não estava dentro 
daquilo que seria plausível no atendimento à popula-
ção. Daqui da tribuna, fazíamos a denúncia e dizíamos 
os nomes dos twitteiros – eles cobravam a citação dos 
nomes. Agora, vamos agir de forma diferente. Já es-
tamos elaborando o processo. Até sugiro que V. Exª 

e o Senador Cyro também possam fazer isso. Vamos 
buscar, no Estado, pela Internet, pelo Twitter, grupos 
de pessoas voluntárias que queiram adotar, para aju-
dar o Estado, uma escola, um posto de saúde ou uma 
delegacia de polícia, um bem público, para que pos-
sam nos informar, no dia a dia, como está funcionando 
esse bem público, informando se a escola está sendo 
bem tratada, se as aulas estão sendo bem dadas, se 
a merenda está boa, se há medicamento no posto de 
saúde. Queremos criar uma rede cidadã em todos os 
Municípios do Estado, de tal forma que possamos le-
var essas informações ao Governador Simão Jatene, 
para que ele possa atender às reivindicações que es-
tão sendo feitas.

O Governador Simão Jatene tem dito e repetido 
que ele tem um compromisso com a população com 
relação à gestão e que ele irá recompor o Estado, que, 
lamentavelmente, foi entregue com um déficit mensal 
na casa de R$80 milhões e com um passivo beiran-
do a casa de R$1 bilhão. O passivo não amedronta, 
porque se pode parcelar esse pagamento, mas o dé-
ficit de receita e de despesa, pela falta de gestão que 
havia, esse, sim, é que precisa ser equilibrado. Após 
esse reequilíbrio, o Governador Jatene já disse que 
vai dar à população do meu querido Estado do Pará a 
saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura e o 
respeito que ela merece.

Conto, mais uma vez, com o apoio dos meus ami-
gos do Twitter, para que possamos fazer essas células. 
Serão células de três ou quatro pessoas que irão se 
responsabilizar para acompanhar – só para acompa-
nhar – o bem público, seja ele qual for, no atendimento 
à população. Tenho certeza absoluta de que isso fará 
com que o Estado possa melhor servir à população, 
que é obrigação de todos nós, desde o Governador ao 
Senador, ao Deputado, todos eleitos para que possa-
mos, como funcionários públicos que somos, servir à 
população de nosso Estado.

Então, agradeço-lhe, Senador João Pedro, a opor-
tunidade que V. Exª me deu, por não contingenciar 
nosso tempo, já que, há pouco, o Senador Agripino 
falava de contingenciamento de recursos das agên-
cias reguladoras.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Passo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
Antes de conceder a palavra, vou colocar em 

votação o Requerimento nº 5, de 2011, do Senador 
Inácio Arruda, lido anteriormente, solicitando licença 
dos trabalhos da Casa, a fim de participar do Fórum 
Social Mundial, a realizar-se em Dakar, no Senegal.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, serei muito breve. 

A exemplo do que foi feito em 2010, com o aumen-
to para 6% na taxação das aplicações estrangeiras em 
renda fixa, o Governo estuda agora taxar as compras 
com cartão de crédito no exterior em 4%, conforme 
noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo.

A justificativa seria frear o consumo dos brasi-
leiros no exterior, que subiu 54% em 2010, quando 
comparado ao montante de 2009, e chegou a US$10 
bilhões. Assim seria evitada uma eventual bola de neve 
oriunda da inadimplência dos pagamentos.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, à evidência essa 
medida será inócua para o objetivo anunciado pelo 
Governo. E a razão é bastante simples: hoje, quem 
faz uma compra no exterior no valor de R$2 mil paga 
R$7,6 de IOF. Com a nova medida, pagaria R$80,00, 
o que pode parecer um montante inexpressivo.

Na verdade, o Governo esconde o verdadeiro 
motivo dessa medida: arrecadar mais para os cofres 
públicos, gerar receitas em cima de taxas e impos-
tos. Por quê? Ora, a conta é básica, basta ver quanto 
significam 4% sobre os US$10 bilhões, relativos ao 
total de compras no exterior em 2010. São US$400 
milhões, ou algo em torno de R$680 milhões, dinhei-
ro suficiente para a construção de 27,2 mil casas 
populares. 

Nós entendemos que, no lugar de tomar medidas 
pontuais para, sob diferentes pretextos, aumentar as 
receitas, o Governo deveria promover uma discussão 
ampla e transparente com o Congresso Nacional no 
sentido de discutirmos efetivamente o quadro da eco-
nomia brasileira, em particular a qualidade de gastos 
públicos e a carga tributária brasileira. 

Basta verificar o declínio, Sr. Presidente, da pro-
dução industrial no último trimestre de 2010, para ver 
que precisamos de providências urgentes no sentido 
de garantir a competitividade dos produtos brasileiros. 
Não há dúvida de que essa equação é intrincada, mas 
passa necessariamente pela redução da carga tribu-
tária e dos gastos públicos. 

Todavia, Sr. Presidente, no lugar de promover 
uma discussão mais aberta e franca com os setores 
produtivos e de colher sugestões para traçar políticas 
mais efetivas, o Governo da Presidente Dilma já come-

ça pelo caminho errado, quer mascarar mais uma fonte 
de arrecadação sob o pretexto de conter os gastos no 
exterior. Na sua plataforma, ela se comprometeu a não 
aumentar taxas e impostos, a arrecadação. 

O mais grave é que estamos perdendo tempo 
precioso para equacionar os rumos da economia bra-
sileira e evitar que as condições gerais do Brasil ve-
nham a se deteriorar. 

Era isso o que queria dizer, para pontuar, porque 
isso me parece o começo, a ponta de um iceberg. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 

Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Não havendo...
Vamos aguardar aqui a nossa querida Secretária, 

Secretária Claudia Lyra. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A 

Presidência comunica ao plenário que recebeu do Tri-
bunal de Contas da União os seguintes avisos:

– Aviso nº 81-Seses-TCU-Plenário, de 2 de fevereiro 
de 2011, na origem, encaminhando ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 168/2011-TCU-
Plenário, sobre a construção da Subestação de 
230 kV, uma das instalações que integram as 
obras de Modernização da Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas – REPAR, da Petróleo Brasileiro 
S. A. – Petrobras;

– Aviso nº 82-Seses-TCU-Plenário, de 2 de fevereiro 
de 2011, na origem, encaminhando ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 169/2011-TCU-
Plenário, sobre os serviços relativos às Subesta-
ções das carteiras de Propeno, Gasolina Coque 
e HDT, no âmbito das obras de Modernização da 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, 
da Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 9 de fevereiro do corrente.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 81-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 2 de fevereiro 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 021.472/2009-7, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 2-2-2011, acompanhado do Re-
latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presi-
dente.
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Aviso nº 82-Seses-TCU-Plenário

Brasília–DF, 2 de fevereiro 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-021.474/2009-1, pelo Plenário desta Corte na 

Sessão Ordinária de 2-2-2011, acompanhada do Re-

latório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presi-

dente.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – Os 
avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo plenário, das 
seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2003, do Se-
nador Magno Malta, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir programa nacional de prática 
desportiva para a prevenção da violência e do 
uso de drogas;

– Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2009, do 
Senador Cristovam Buarque, que institui o Dia 
Nacional do Compromisso com a Criança, o 
Adolescente e a Educação;

– Projeto de Lei do Senado nº 520, de 2009, da 
Senadora Marisa Serrano, que autoriza o Po-
der Executivo a instituir o Programa de Centros 
Olímpicos;

– Projeto de Lei do Senado nº 565, de 2009, do Se-
nador Marco Maciel, que inscreve os nomes de 
Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes 
Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, 
Felipe Camarão e Antônio Dias Cardoso no Livro 
dos Heróis da Pátria; 

– Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2010, do Sena-
dor Flávio Arns, que altera os arts. 2º e 3º da Lei 
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para garantir 
a presença, nas redes de ensino, de profissio-
nais da educação habilitados como técnicos em 
alimentação escolar; e

– Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2010, do 
Senador Cristovam Buarque, que institui o Dia 
Nacional da Educação Infantil.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, os projetos 
vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 653, de 2007, de 
iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, que modifica o inciso I 
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do § 3º do art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril 
de 2002, e dispõe sobre a isenção de multas tri-
butárias nos casos que especifica; e

– Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2010 – Com-
plementar, do Senador Acir Gurgacz, que alte-
ra os arts. 18-A, §§ 1º e 2º, 26, § 1º e 68 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, com o objetivo de reajustar os valores ex-
pressos em moeda.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, na leitura do 
Parecer nº 1.081, de 2008, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, que conclui pela rejeição da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2008, 
deixou de ser aberto prazo para interposição de recurso 
previsto no art. 254 do Regimento Interno.

Nesse sentido, fica aberto o prazo de dois dias 
úteis para interposição do referido recurso a partir 
desta data.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Of. nº 17/2011/GLPTB

Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileira, 
os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello para 
integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania – CCJ, como membros titulares.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB.

Of. nº 4/11-GLDEM

Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Senadora Kátia 
Abreu, para ocupar como titular, a vaga deste partido 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Cordialmente, – Senador José Agripino Líder 
do Democratas.

 
Of. nº 6/11-GLDEM

 
Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador De-

móstenes Torres para ocupar, como Suplente, na Co-
missão de Constituição e Justiça e Cidadania.

Cordialmente, – Senador José Agripino.

137ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



01812 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Esta Presidência designa todos os Senadores, confor-
me os ofícios lidos nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2011

Requeremos, com fulcro nos Art. 199 e Art. 160 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o Perí-
odo do Expediente, do dia 15 de março de 2011, seja 
destinado à Sessão Especial para celebrar o lança-
mento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 
2011, cujo tema será “Fraternidade e a vida no plane-
ta”, com o lema “A criação geme em dores de parto 
(Rm 8, 22)”.

 Sala das Sessões, – Ana Rita, Senadora da 
República PT/ES.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O 
requerimento lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Item único

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe 
sobre a advertência em rótulos de alimentos 
e bulas de medicamentos que contêm feni-
lalanina.

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: ad hoc Senador 
Flávio Arns, CAS)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – Não 
havendo mais nenhum orador, esta Presidência encerra 
os trabalhos deste dia, às 20 horas e 48 minutos.

Muito obrigado.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-

to e encerra-se às 20 horas e 2 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 5ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 9 de fevereiro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Wilson Santiago, Cícero Lucena, da Sra. Vanessa 
Grazziotin e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Davim e João Pedro.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofí-
cio nº 16, de 21 de janeiro de 2011, do Ministro de 
Estado da Ciência e Tecnologia, solicitando dilatação 
do prazo para a resposta ao Requerimento nº 596, de 
2010, da Senadora Kátia Abreu, cujo expediente foi 
encaminhado, em cópia, à requerente. 

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando as informações solicitadas.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Encerrou-se ontem o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 71, de 2010, dos Senadores Pedro Simon e Cristo-
vam Buarque, que regulamenta o artigo 2º do Decreto 
Legislativo do Congresso Nacional nº 805, de 2010. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania e Diretora.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 52, DE 2011

Requeiro, nos termos do disposto no Art. 218 e 
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do 
Sr. Itamar Rocha Cândido, jornalista paraibano, que 
faleceu nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro do corrente 
ano, bem como a apresentação de condolências aos 
familiares e amigos.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – Se-
nador Cícero Lucena, (PSDB/PB).

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Estou me inscrevendo para 
uma comunicação parlamentar.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Perfeitamente. V. Exª está devida-
mente inscrito.

Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 

PE. Sem revisão do orador.) – Também solicitaria minha 
inscrição para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Segundo orador na inscrição de 
comunicações inadiáveis.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, também solici-
to minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também peço 
a palavra para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Agora nós temos quatro oradores 
inscritos e, de acordo com as regras regimentais, até 
três Senadores poderão usar da palavra durante a 
sessão.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Obrigado, Srª Presidente. V. Exª fica me devendo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada. Imagina. V. Exª terá oportu-
nidade de falar ainda.

Convidamos para fazer uso da palavra, como 
primeiro orador inscrito, o Senador pelo PDT de Ron-
dônia Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Vanessa Grazziotin, do nosso vizinho 
Estado do Amazonas, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
entrar nos temas que quero abordar hoje, anuncio aqui 
a notícia que recebemos com alegria nesse final de 
semana de que a brasileira Graciela Falqueto Saraiva, 
que havia sido expulsa da Marinha norte-americana 

sob acusação de dopping, está sendo reintegrada 
àquela força militar. 

Conforme foi publicado na revista IstoÉ no início 
do mês, e anteontem na edição do Jornal de Brasília, 
em reportagem da jornalista Rayssa Tomaz, a jovem 
brasileira havia perdido o prazo de apresentação de sua 
defesa, após um exame de urina ter apresentado sinais 
de codeína, um dos princípios ativos do Tylenol, que 
ela usou sob orientação médica antes do exame.

Sensibilizados com o drama da jovem e de sua 
família, que é de Rondônia, entramos em contato com 
a Senadora Barbara Mikulski, do Estado de Maryland, 
nos Estados Unidos. Ficamos felizes com a informação 
de que a Marinha dos Estados Unidos decidiu reabrir 
o processo e garantir o amplo direito de defesa da 
jovem Graciela Saraiva. Ficam aqui nossos cumpri-
mentos à Graciela e a toda sua família. Desejo toda 
a sorte do mundo em sua carreira militar, já conde-
corada com oito medalhas por bravura em combate. 
Meus cumprimentos a toda a sua família, que entrou 
em contato conosco.

Nós fizemos gestão junto ao Senado americano 
e fomos atendidos no nosso pleito, aliás, o pleito da 
família da Graciela, que é originalmente do Estado de 
Rondônia, nosso Estado.

Outro assunto que abordo antes de efetivamente 
iniciar a nossa participação na sessão de hoje é com 
relação ao grande e injustificável atraso na publicação 
do decreto da transposição dos servidores de Ron-
dônia para os quadros federais. Não são apenas os 
servidores rondonienses e seus familiares que aguar-
dam com extremada impaciência este episódio que já 
vem sendo chamado de “novela” lá em nosso Estado 
de Rondônia.

Rondônia inteira aguarda este ato de justiça para 
com a nossa população, que vai ver um quadro que era 
originalmente federal ser refederalizado, gerando uma 
economia de cerca de R$20 milhões ao mês aos co-
fres do Estado de Rondônia. Rondônia precisa desses 
recursos com urgência para corrigir graves distorções 
no setor de saúde e de educação. 

Julgo que realmente nosso povo e nossos servido-
res não estão pedindo demais. Queremos apenas que 
o que já foi definido dentro do decreto seja publicado, 
pois já pronto está e assim passe a vigorar. Não há mais 
justificativas para atrasos. A cada dia que passa sem 
que isso seja definido, centenas de pessoas sofrem 
dentro do sistema de saúde com graves problemas, 
milhares de estudantes prejudicam seu futuro em um 
setor educacional carente. Solicito, portanto, ao Minis-
tério do Planejamento e seus técnicos que definam de 
uma vez por todas essa questão da transposição.
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Não cabe interpretar o que foi decidido aqui no 
Congresso Nacional, o que foi sancionado pelo Pre-
sidente da República, então Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Cabe ao Ministério do Planejamento e 
à Casa Civil executar o que foi decidido aqui, o que foi 
votado aqui nesta Casa, foi votado na Câmara Federal, 
foi sancionado, repito, pelo Presidente; cabe executar, 
fazer com que a transposição passe a ser uma reali-
dade para os servidores de Rondônia, e para que o 
nosso Estado de Rondônia, para que o nosso Governo 
possa ter em seus cofres públicos esse caixa extra que 
vem muito contribuir para o desenvolvimento do nosso 
Estado e que será, com certeza, aplicado na área de 
saúde e na área de educação.

Voltado aos nossos temas, destaco aqui que esta 
Casa reinicia seus trabalhos agora neste ano de 2011, 
com as bênçãos de Deus e com a esperança de todo 
o povo brasileiro por tempos melhores. Começamos o 
ano infelizmente sofrendo um duro golpe aplicado pela 
mãe natureza, mostrando o quanto somos pequenos. 
A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro atingiu 
o País em uma época que tipicamente está associada 
a alegria e festejos, a férias, a descanso.

Diante dos fatos, esta Casa reagiu rapidamente e 
se mobilizou para colocar em pauta o debate sobre so-
luções para um problema que, no final das contas, não 
pode ser apontado como uma grande surpresa para a 
Nação. Considero de suma importância a manutenção 
de uma comissão técnica no Congresso para que pos-
samos acompanhar a implantação de um sistema de 
prevenção contra desastres naturais e sua constante 
atualização, assim como atuar no sentido de fiscalizar 
sua operacionalidade de forma diligente.

Se começamos o ano de forma dolorosa nesse 
sentido, politicamente damos o pontapé inicial no ano 
legislativo com promessas de mudanças significativas 
para o nosso País.

Cumprimento, neste momento, o Senador José 
Sarney, Presidente desta Casa, pela sua contribuição 
para a política nacional com sua figura de consen-
so e de liderança. Eu, que sou a favor da renovação, 
confio que S. Exª tem a grande missão, o importante 
desafio de promover a renovação na direção do Se-
nado Federal. 

Conheço pouco S. Exª como pessoa, mas, con-
siderando-nos completamente a par de sua história na 
política brasileira, temos certeza de que este será o 
melhor e mais produtivo de todos os seus mandatos. 
Tenho certeza disso e seu discurso no dia da reaber-
tura dos trabalho nesta Casa assim parece confirmar 
os meus anseios, que são de todos os brasileiros.

Nós do PDT também estamos de acordo de que 
este é o melhor momento para as reformas política e 

tributária, itens fundamentais para vencer a luta contra 
a miséria no Brasil, como nos convocou a Presidente 
Dilma, aqui mesmo, há poucos dias. Sei que S. Exª 
também pensa assim, e por esse motivo é que enca-
beçou, de forma tão sábia, a reforma do Código de 
Processo Civil. 

Esta, definitivamente, é a hora! Como S. Exª mes-
mo destacou – e quero recordar aqui as suas palavras 
proferidas no último dia 2 –: “Enfrentemos as reformas 
política, eleitoral e tributária. Vamos concluir a reforma 
judiciária e tomar as medidas que ajudem a erradicar 
a pobreza e a miséria no Brasil”. 

Reitero que nós, do PDT, estamos à disposição 
para o debate, para fazer o que vier a ser o melhor para 
a democracia brasileira, com relação às reformas po-
lítica e tributária. A reforma tributária é considerada a 
mãe das reformas. Precisamos dela para o surgimento 
de um número maior de indústrias para que o Brasil 
possa posicionar-se de forma mais competitiva no ce-
nário internacional, para que exportemos mais produtos 
manufaturados e menos matéria-prima, e, assim, ge-
rando mais emprego no nosso País. Faz-se necessária 
a reforma tributária, principalmente, devido ao custo de 
mão de obra do produto a ser manufaturado.

Por isso, consideramos tão urgente a desonera-
ção dos impostos que recaem sobre a remuneração 
do trabalhador, pois são esses impostos que reduzem 
o salário e aumentam o custo Brasil, tornando-nos 
incapazes de competir em pé de igualdade com os 
países asiáticos.

Será de grande valia para todo o desenvolvimento 
de nosso País a medida tomada ontem, nesta Casa, 
com a aprovação da Medida Provisória nº 501/2010. 
Ela afeta diretamente a nossa capacidade de traba-
lho e produção, gerando investimentos maciços no 
setor energético. Através do repasse de recursos do 
Tesouro Nacional ao BNDES, o valor disponível para 
investimentos no setor elétrico de R$44 bilhões para 
R$134 bilhões, ou seja, direciona R$90 bilhões a mais 
para investimento no setor. Isso gera mais oportunida-
des de investimento em energia e, por conseqüência, 
mais empregos.

Somente para Rondônia serão destinados, des-
ses recursos, cerca de R$1,1 bilhão. Dentro da medi-
da provisória que foi aprovada, também, há mudança 
de alguns dispositivos na Lei nº 12.111, de 2009, que 
disciplina o serviço de energia elétrica nos chamados 
sistemas isolados. Essas mudanças mexem diretamen-
te com Rondônia, com a nossa Ceron, a distribuidora 
de energia elétrica de Rondônia.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Com 
a aprovação, os custos relativos à compra da energia 
gerada pela Termonorte não serão bancados pelo con-
sumidor, pela Eletronorte ou mesmo pela Ceron; eles 
serão cobertos pela conta de consumo de combustíveis. 
Esse é encargo do setor elétrico brasileiro, cobrado nas 
tarifas de distribuição e nas tarifas de uso dos sistemas 
elétricos de distribuição e transmissão. 

Esse encargo é pago por toda as empresas con-
cessionárias e distribuidoras de energia elétrica e pelas 
concessionárias de transmissão de energia elétrica no 
Brasil. Para cobrir os custos anuais de geração termo-
elétrica eventualmente produzida no País, principal-
mente na região Norte do Brasil, em áreas ainda não 
interligadas do sistema nacional, chamados “sistemas 
isolados”...

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PC do B) – V. Exª tem dois minutos para concluir, 
Senador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Srª Presidente.

E cujo montante anual é fixado pela Aneel para 
cada empresa em função de seu mercado e da maior 
ou menor necessidade de uso das usinas termoelé-
tricas. 

Medidas como essa, somadas à flexibilização 
da contratação do Fies para os estudantes brasileiros, 
assim como facilitar o seu pagamento, têm um grande 
potencial de gerar desenvolvimento, economia e em-
pregos no Brasil.

Parabenizo todos os integrantes desta Casa pelas 
decisões tomadas ontem aqui no plenário.

Quero encerrar esta minha participação dando 
boas-vindas a todos os nobres Parlamentares que che-
gam a esta Casa pela primeira vez, junto com aque-
les que retornam, trazendo de volta sua experiência e 
sabedoria. Com a pouca experiência que tenho aqui 
nesta Casa, de pouco mais de um ano de atuação, 
ouso, com toda a humildade, sugerir que todos nós 
saibamos enxergar os nossos trabalhos aqui acima 
de diferenças partidárias e políticas, colocando nossa 
atuação e nossas decisões sempre a serviço da popu-
lação brasileira, sob a orientação permanente do bom 
senso e do consenso. Estou certo de que, seguindo 
essa filosofia, empreenderemos, em 2011, uma legis-
latura produtiva e de grandes resultados para o nosso 
País. Tenho a honra de fazer parte desse grupo que, 
tenho certeza, marcará a história desta Casa com mui-
to brilho e sabedoria.

Eram essas as minhas ponderações na tarde de 
hoje, Srª Presidente.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Muito obrigada.
Cumprimentamos V. Exª pelo pronunciamento. 
Dando sequência aos trabalhos, convidamos para 

fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Paulo Paim.

Antes que V. Exª, Senador, inicie, convido o Se-
nador Acir Gurcacz para continuar na direção dos 
trabalhos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que foi mi-
nha colega como Deputada Federal, da qual só tenho 
recordações das melhores, sei que não será diferente 
nesta Casa. 

Cumprimento todos os Senadores e Senadoras 
que estão principalmente chegando, em especial minha 
amiga do Rio Grande do Sul, Senadora Ana Amélia, 
que substitui aqui o brilhante também Senador Sérgio 
Zambiasi, que optou por não concorrer ao Senado 
nesta Legislatura.

Srª Presidente, como não poderia deixar de ser, 
venho à tribuna na tarde de hoje para tratar de dois 
temas. O primeiro é o famigerado fator previdenciário. 
Tenho dito, ao longo de mais de 11 anos, desde que 
ele surgiu, que esse fator é a lei mais perversa inven-
tada no Brasil e no mundo contra os trabalhadores. 
Não existe um país que adote esse famigerado fator. 
O que estou dizendo aqui já disse centenas de vezes 
da tribuna e também na campanha eleitoral.

Sr. Presidente, 2011 deve ser o ano em que o 
Congresso Nacional vai acabar com essa enorme in-
justiça. O exemplo mais claro, Srªs e Srs. Senadores, 
é que quem ganha – e esse é o teto que vai chegar ao 
Supremo – até R$30 mil do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário não tem fator – repito: do Legislativo. 
Como se explica que quem ganha até R$3.500,00, que 
é o assalariado, o celetista, pega o fator e se aposen-
ta, no caso da mulher, especificamente, com a metade 
daquilo a que ela teria direito. Pagou sobre R$2.000,00, 
vai se aposentar com R$1.000,00. É inaceitável.

Para mim é uma questão de honra combater até 
a morte esse famigerado fator.

Espero que o novo Congresso... O Senado já 
fez a sua parte, a Câmara é que não faz a dela; está 
engavetado lá, há vários anos, o fator previdenciário. 
Espero que ele seja votado. Queira Deus que a gente 
possa terminar o ano dizendo: votamos o fim do fator 
previdenciário.

Eu chego a dizer que é muito difícil encontrar 
um Deputado ou um Senador, a não ser em raras ex-
ceções, que, durante a campanha tenha dito: “Eu vou 
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para lá para manter o fator previdenciário”. Quando 
perguntados, tenho certeza de que disseram: “Não, é 
uma lei injusta, e vamos mudá-la”.

Quero cumprimentar o Senador Garibaldi, nosso 
colega aqui, que votou contra o fator, veio à tribuna e 
se posicionou contra o fator, acompanhou o nosso voto 
e o projeto e tem dado declarações de que gostaria de 
encontrar alternativas ao fator previdenciário.

Espero que o Colégio de Líderes na Câmara jun-
to com meu amigo Presidente daquela Casa, Marco 
Maia, coloque a matéria em votação, e a gente possa 
dizer o seguinte: isonomia, direitos iguais para todos, 
para o pobre e – e por que não dizer? – para o rico. Só 
isso que estamos querendo. O pobre vai ter o mesmo 
direito de se aposentar que têm os trabalhadores que 
ganham altos salários.

É justo, Senador Mozarildo e todos que votaram 
comigo nesse tema, que o cidadão que pagou sobre 
mil reais, mil reaizinhos, e, na hora de aposentar, re-
ceba sobre o salário-mínimo? Essa diferença vai para 
quem? Vai para pagar a aposentadoria integral de quem 
ganha altos salários. 

Esse é o mundo real. Eu, quando venho à tribuna, 
procuro entrar no mundo real. Esse é o mundo real! 

Outro tema de que eu queria tratar ainda nestes 
dois minutos é o do salário-mínimo. Não entendo essa 
história de dizer que o salário-mínimo é isso e acabou. 
Por que esta Casa se chama Parlamento? É uma Casa 
de diálogo, de entendimento. Se não houve entendi-
mento entre as centrais e o Executivo, é natural que 
esta Casa chame para a si a responsabilidade de fazer 
a mediação. Mesmo que houvesse o entendimento, a 
última palavra seria do Congresso Nacional. 

Já ouvi dizerem que, se for mais que R$540,00, 
será vetado. Independentemente de a Casa aprovar 
R$540,00, R$545,00, R$550,00, R$560,00, R$580,00, 
o que não se pode é passar a impressão de que esta 
Casa não tem que se posicionar. Senão, daqui a pouco, 
Senador, se a Casa não se posiciona, é melhor que ela 
seja fechada. Não tem razão, porque, nesse caso, só 
um poder manda e a outra Casa cumpre. Vai cumprir 
em casa então, não teria razão de estar aqui. 

O que eu defendo – e acho que, com isso, nós 
estamos ajudando a sociedade brasileira, estamos aju-
dando o Executivo, estamos ajudando o Parlamento, 
estamos ajudando as centrais sindicais – é colaborar 
na mediação, na negociação.

Se não é possível R$580,00, pode também não 
ser aceitável R$540,00 ou R$545,00. É possível cons-
truir um outro número? Por que não trabalharmos para 
isso?

Ora, em 1º janeiro do ano que vem, queiram ou 
não queiram gregos e troianos, o salário-mínimo terá 

um reajuste de 14%. Estão assegurados 14% em 1º 
de janeiro, que é a inflação mais o PIB, porque o PIB 
deste ano que passou foi bom, pois o do ano anterior 
foi zero... Dizem: “Não, mas existe uma política salarial 
e quando o PIB foi zero, é zero”. Ora, se a economia foi 
bem, se os empresários produziram muito, venderam 
muito, empregaram muito e a previdência arrecadou 
muito, não há por que não construir um entendimento 
que seja um percentual de aumento real de 3% ou 4%, 
sabendo que em janeiro terão que dar 14%, queiram 
ou não. Então, é possível, sim, chegar a um número 
de acordo e de entendimento.

Eu conversei com as centrais sindicais. Elas que-
rem o acordo. Elas querem uma saída negociada. Eu 
não vejo motivo algum para esta Casa não convocar o 
Congresso Nacional, as centrais, o Executivo, os em-
presários e fazer aquilo que chamo de bom debate, no 
mais alto nível, para que possamos avançar mais. 

Pode ser que para muitos dez ou quinze reais a 
mais não seja nada, mas para o trabalhador significa 
mais um pãozinho na mesa, significa mais um copo 
de leite na mesa, significa um pouquinho mais de qua-
lidade de vida. 

Quando eu venho à tribuna, embora eu fale de 
forma incisiva, eu o faço de forma respeitosa e cari-
nhosa com o Executivo, com as centrais e com este 
Parlamento. Parlamento vem de parlar, falar, dialogar. 
Então, não há motivo algum para alguém ficar bravo 
porque alguém disse que dá para conversar mais sobre 
a elevação do mínimo, como também dos aposenta-
dos e pensionistas.

Todos sabem, e esta Casa já aprovou, nós, no 
Senado, já aprovamos, que devia se estender aos 
aposentados o mesmo percentual dado ao mínimo. 
Isso não quebra a previdência coisíssima nenhuma. 
Eu vou aprofundar este debate...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Paulo Paim, apenas seguindo a orien-
tação da Mesa, com essa rigidez do horário, quero 
conceder mais um minuto para V. Exª terminar.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só mais 
um minuto, para dizer que eu aprofundo este debate 
na quinta e na sexta, para mostrar que o Brasil é o país 
do mundo onde mais se arrecada para a previdência. 
Os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a França, a 
Espanha e o Chile arrecadam a metade do que nós 
arrecadamos. Então, não tem essa para cima de mim 
de que a previdência está falida. Tenho documentos 
do Siafi de que ela é superavitária. 

Agradeço e explico que só não pude dar o aparte 
aos Senadores que me pediram porque nesse espaço 
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não é permitido. A Mesa me alertava que eu não podia 
dar o aparte porque estamos em comunicações parla-
mentares, mas, com certeza, amanhã e sexta vamos 
aprofundar este debate.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a 
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Paim, agradeço pela compreensão.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra V. Ex.ª

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar o re-
latório do IBGE, que atesta que a produção industrial 
brasileira cresceu, no último ano, 10,5% e que o nos-
so Estado, o Estado do Espírito Santo, Estado que re-
presento neste Senado, cresceu 22%, fato relevante 
porque tem demonstrado a expansão da oportunidade 
dos capixabas. 

O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Sr. Presiden-
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Eu gostaria de pedir a V. Exª compreensão e 
passar a palavra ao próximo orador inscrito. Em se-
guida, V. Exª poderá pedir a palavra pela ordem, para 
que a gente possa avançar entre os oradores aqui 
presentes.

Assim sendo, quero conceder a palavra à Sena-
dora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná e, em segui-
da, a V. Exª.

A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, 
o que me traz aqui é a continuidade de um tema que 
antes de ontem e ontem foi debatido nesta Casa: o 
sistema elétrico brasileiro e o dito e malfadado apa-
gão que aconteceu na região Nordeste, que aqui foi 
muito debatido.

É certo que, na madrugada de sexta-feira passa-
da, a região Nordeste do Brasil enfrentou um blecau-
te, que foi tema de amplo debate deste Plenário e da 
mídia. E digo blecaute porque naquele momento de 
discussão, antes de ontem, neste plenário, esclareci a 
diferença entre blecaute e um apagão. Blecaute é um 
problema de ordem técnica e apagão temos por falta 
de geração de energia. Isto é importante ficar claro 
aqui. Inclusive, isso foi demonstrado com a compe-
tência usual pelo nosso especialista sobre o assunto, 

Senador Delcídio do Amaral, que tratou do episódio 
aqui com dados técnicos sobre a falha que aconteceu 
no nosso sistema.

Em síntese, o mau funcionamento de um disjun-
tor na Subestação Luiz Gonzaga provocou a queda 
em uma das suas linhas de transmissão e, posterior-
mente, o desligamento da subestação, devido a uma 
falha do sistema. A partir daí houve oscilações no sis-
tema, seguidas de atuação das Proteções de Perda 
de Sincronismo, o que, ao final, resultou na queda do 
subsistema Nordeste.

Ao longo desta semana, muito se falou sobre o 
fato e por vezes, de forma absolutamente equivoca-
da, foram feitas comparações com o famoso apagão 
de 2001. 

Há dez anos, o País experimentou uma crise de 
racionamento de energia, que durou quase onze me-
ses, situação criada pelo modelo de gestão do então 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que, na época, abandonou completamente o planeja-
mento do setor elétrico brasileiro, movido, claro, pelo 
ares de que o mercado daria conta de tudo.

A experiência trágica de 2001, que, além de com-
prometer a vida cotidiana do povo brasileiro, afetou, 
já naquela época, o nosso inexpressivo crescimento 
econômico, mas também aprofundou um entendimen-
to, em 2003, da então Ministra de Minas e Energia, 
hoje nossa Presidenta, Dilma Rousseff, para que ela 
apresentasse ao País um novo modelo para o setor 
elétrico brasileiro.

Eu tive oportunidade de acompanhar, como Di-
retora Financeira de Itaipu, as discussões e a imple-
mentação desse modelo e digo que foi um dos planos 
mais ousados de reestruturação do sistema elétrico 
no mundo. 

Com o auxílio deste Congresso Nacional, desde 
a aprovação do modelo o Brasil não convive mais com 
as incertezas acerca da geração futura de energia. A 
criação da Empresa de Pesquisa Energética é, verda-
deiramente, um marco na retomada do planejamento 
estratégico do setor, que somou-se também à criação 
da Secretaria Nacional de Planejamento Energético.

Os números evidenciam o sucesso do novo mo-
delo. Entre 2003 e 2010, a matriz energética brasileira 
cresceu 25% em comparação a tudo o que foi implan-
tado historicamente até 2002 – 25%.

Nos últimos anos, foram construídos e instala-
dos 21.800 quilômetros de linhas de transmissão, um 
crescimento de 30% em relação ao que tínhamos no 
final de 2010.

Ao nosso parque gerador de energia elétrica fo-
ram acrescidos 27.900 megawatts, o que representa 
35% de tudo o que existia no Brasil, até 2002. Ou seja, 
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a nossa capacidade de energia instalada saltou de 
80.300 megawatts para 110.000 megawatts em oito 
anos, uma média de 3,5 mil megawatts ao ano.

Ao fim de 2010, 11 usinas hidrelétricas estavam 
em construção, com previsão de fornecer 8.796 me-
gawatts de energia ao País.

A realidade é que a nova condução da política 
energética do Brasil garantiu em todo este período um 
crescimento industrial e econômico seguro e sem so-
bressaltos. Não cresceríamos em 2010 mais de 7% se 
não tivéssemos geração suficiente de energia.

A partir de 2007, o PAC passa a ser o vetor de 
implantação do planejamento estratégico do setor 
elétrico. Na área de transmissão de energia elétrica, 
é acompanhado no PAC o total de 119 ações, entre 
linhas de transmissão e subestações planejadas e em 
implantação, que correspondem a aproximadamente 
25 mil quilômetros de linha, 25% da rede básica atual 
instalada.

Foram concluídos, até o momento, 39% das ações; 
53% estão em ritmo adequado e 8% com restrição, em 
decorrência dos prazos muito longos, necessários para 
a obtenção das licenças ambientais – talvez o nosso 
maior desafio para efetivamente o setor elétrico brasi-
leiro poder fazer a expansão que tanto necessita.

Na área de geração de energia elétrica, o PAC 
contempla 195 ações, não incluídas as usinas do 
Proinfa, referentes a estudos e inventários, estudos e 
viabilidades hidrelétricos, usinas planejadas e usinas 
em implantação, que somam aproximadamente 92 
mil MW, quase a potência instalada que temos. Desse 
montante, 43% estão concluídos; 35%, em ritmo ade-
quado; e 13% merecem uma atenção ou apresentam 
restrições junto aos órgãos ambientais.

Entre as obras estratégicas para o suprimento 
de oferta de energia elétrica no médio prazo, desta-
ca-se a celebração dos contratos de concessão das 
usinas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, que 
representarão juntas um acréscimo de 6.450 MW na 
capacidade instalada de geração do sistema elétrico e 
garantirão o fornecimento de energia a partir de 2012 
e 2013, respectivamente.

No que se refere ao suprimento de energia elétri-
ca, no longo prazo, destaca-se o leilão da usina de Belo 
Monte, no rio Xingu, que representará um acréscimo 
na capacidade instalada de 11.233 MW, cujo contrato 
de concessão foi assinado em 26 de agosto de 2010 e 
garantirá o fornecimento de energia a partir de 2015.

Belo Monte é uma grande obra necessária ao 
desenvolvimento deste País, gerando energia limpa, 
de qualidade renovável.

Vale ressaltar que no PAC também estão inseri-
das 105 usinas do Proinfa, das quais 86 (45 PCHs, 35 

eólicas e 6 biomassa) entraram em operação comercial 
desde o início do programa, totalizando a disponibiliza-
ção de mais 1.816,6 MW ao sistema elétrico.

Totalizando as usinas hidrelétricas, termelétricas, 
pequenas centrais hidrelétricas e energia oriunda do 
Proinfa, que entraram em operação comercial entre 
2007 e 2010, apenas no âmbito do PAC, foram acres-
cidos 9,8 mil MW a nossa matriz energética.

Neste período, foram realizados 15 leilões de ge-
ração, que somaram quase R$104 bilhões em investi-
mento e oferta de energia da ordem de 42,4 mil MW.

Além de tudo que foi e está sendo feito, a segu-
rança do novo modelo também permitiu a condução do 
Programa Luz para Todos, que já levou energia elétrica 
a mais de 13 milhões de brasileiros no meio rural, bus-
cando a inclusão e o acesso à cidadania a todos.

Ao longo dos anos, estima-se que o Programa 
Luz para Todos tenha gerado cerca de 398 mil empre-
gos. Na sua implementação, foram usados cerca de 6,6 
milhões de postes, 978 mil transformadores e 1.283 
km de cabos elétricos. Apenas no ano de 2010, o Luz 
para Todos beneficiou aproximadamente dois milhões 
de pessoas, com realização de 419.204 ligações.

O Luz para Todos é mais uma iniciativa do Go-
verno do Presidente Lula, cuja participação da então 
Ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff foi pre-
ponderante para o êxito obtido.

É importante dizer que hoje nós temos mais de 
98% da nossa população com acesso à energia, que 
não estão mais usando luz de candeeiro, Sr. Presiden-
te. Isso é uma avanço para o nosso País.

Srªs e Srs. Senadores, voltando ao incidente que 
gerou o blecaute da semana passada no Nordeste, 
convém lembrar que, de acordo com vários especia-
listas, tratou-se de um episódio raro, jamais registrado, 
como aqui falou ontem o nosso nobre colega Senador 
Delcídio.

Confrontando muitas afirmações em sentido con-
trário, o sistema elétrico nacional é, sim, um dos mais 
modernos do mundo, e sua manutenção, realizada 
com toda atenção e excelência necessária.

Aliás, no caso específico da Subestação de Luiz 
Gonzaga, embora o fabricante dos equipamentos re-
comende a manutenção de oito em oito anos, a Chesf 
as realiza de quatro em quatro, sendo que a última 
vistoria foi feita em outubro de 2010.

É evidente, portanto, que estamos diante de uma 
fatalidade indesejada – é claro –, mas houve uma pron-
ta resposta por parte dos agentes envolvidos. Afinal, 
descoberta a causa do blecaute, o que foi feito em 
tempo mínimo, as providências para correção foram 
tomadas, e o resultado foi que, em até duas horas, 
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cinco das sete capitais envolvidas já estavam com a 
oferta de energia normalizada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, blecautes 
infelizmente acontecem. Por vezes, a motivação é um 
fenômeno da natureza, como foi o caso do raio que 
atingiu uma das linhas de transmissão de Itaipu em 
2009. Em outras, podem ser problemas no sistema, 
como no caso do blecaute de 2003 na Costa Leste 
dos EUA e do Canadá, que deixou a cidade de Nova 
York por 24 horas sem luz.

Devemos tentar evitá-los – e assim temos feito 
– e, quando ocorrem, buscar solucioná-los no menor 
tempo. E assim procedeu a Chesf no Nordeste.

O que não podemos aceitar nunca mais, em 
hipótese alguma, é a falta de planejamento no setor 
elétrico que possa colocar em risco o fornecimento 
de energia no País. E, neste Governo, posso garantir, 
com toda certeza, que esse perigo nós não temos. O 
Brasil retomou o seu planejamento em energia elétrica, 
contratamos energia para os próximos cinco anos – 
portanto, hoje já temos contratada energia para 2016 
– e, com isso, nós temos condições de manter o ritmo 
do crescimento econômico pujante que o Brasil está 
apresentando ao mundo.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me 
inscrever no horário de lideranças pelo PV.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª será inscrito.

Com a palavra, o Senador Jarbas Vasconcelos 
para uma comunicação inadiável por cinco minutos.

Em seguida, falará o Senador Eduardo. Será um 
orador inscrito e, em seguida, V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, uma das melhores notícias deste início de le-
gislatura, Sr. Presidente, foi o anúncio pela Presidente 
Dilma Rousseff de que a reforma política será uma 
prioridade do seu mandato, contrariando tudo que se 
falava sobre o tema até o início deste mês. Espero que 
seja realmente um compromisso real e não apenas 
uma promessa.

É consenso que a Reforma Política não precisa 
ser encaminhada pelo Poder Executivo – como che-
gou a ser feito sem sucesso pelo governo anterior. 
Mas também é igualmente consenso que, sem o apoio 
da base parlamentar governista, é impossível que as 
propostas sejam aprovadas, ainda mais com a extre-

ma fragmentação partidária existente hoje na Câmara 
dos Deputados.

Diante da afirmação do Presidente da Câmara, 
Deputado Marco Maia, de que a reforma política deverá 
ser apreciada de forma “fatiada”, item por item, quero 
sugerir que esta Casa coloque em votação a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, de minha 
autoria, que extingue as coligações partidárias para 
as eleições proporcionais, mantendo o instrumento 
apenas para a disputa majoritária.

Apresentei essa PEC no dia 11 de abril de 2007 
– logo após a minha chegada aqui nesta Casa –, e ela 
foi rapidamente aprovada pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, em 15 de agosto do mesmo 
ano, por meio de um brilhante relatório do nobre Se-
nador Tasso Jereissati.

Mas, como tantas outras propostas que tratam da 
reforma política, a PEC não avançou. No próximo dia 21 
completar-se-ão dois anos que subi a esta tribuna para 
defender que a Presidência desta Casa submetesse 
ao Plenário requerimento de minha autoria solicitando 
a inclusão da matéria na Ordem do Dia. Infelizmente, 
como em tantos outros casos, o requerimento foi so-
lenemente ignorado, e a matéria continua com a sua 
tramitação paralisada.

Quando a Casa não quer resolver alguma ques-
tão a primeira coisa que faz é designar um grupo de 
trabalho ou, então, instituir uma comissão de alto nível 
para tratar do assunto.

Eu tenho muito receio dessa Comissão da Re-
forma Política designada pelo Presidente do Senado, 
que se comporta como o novo paladino, e se coloca 
como se a Reforma Política fosse uma necessidade 
nova, surgida de repente. Se houver boa vontade, 
não de V. Exª senador Mozarildo Cavalcante, que está 
eventualmente presidindo esta sessão, mas se houver 
interesse verdadeiro da Mesa, em votar a PEC n  29 
de minha autoria, que extingue essa aberração que só 
existe no Brasil, que são as coligações nas eleições 
proporcionais, basta negociar com as lideranças. A 
PEC já consta da ordem dia, assim, basta aprovar e 
enviá-la à Câmara. 

No meu entender são três coisas fundamentais 
na Reforma Política, esta que defendo desde que aqui 
cheguei, a cláusula de desempenho estabelecendo o 
mínimo de 5% para que um partido possa ser repre-
sentado no parlamento nacional e a questão da fideli-
dade partidária que, tanto o Senado quanto a Câmara 
não se posicionaram, o que elevou o Supremo Tribunal 
Federal se pronunciar sobre a matéria.

Quando vemos episódios com o esse, firmamos 
a convicção de que o Congresso Nacional é o principal 
responsável pela não aprovação da reforma política. 
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É ele, somente ele, que tem responsabilidade na não 
aprovação da Reforma Política, mesmo agora quando 
o Presidente da Câmara dos Deputados anuncia que 
ela pode sair de forma fatiada. 

Quero pedir só a paciência de V. Exª, não tem 
aparte e meu pronunciamento vai ser curto.

Sr. Presidente, a matéria é tão relevante que me-
receu o editorial do último dia 8 de fevereiro de ontem, 
do Estado de S. Paulo

De ontem, de O Estado de S. Paulo, o chamado 
Estadão, que solicito que passe a integrar o meu dis-
curso, onde se afirma: “ Se fosse para aprovar uma 
única medida de reforma política (...) ela deveria ser 
o fim das coligações nas eleições proporcionais, (...) 
que é a causa primeira da proliferação de legendas 
nanicas, cujos donos trocam com as legendas maiores 
tempo de TV no horário eleitoral por vagas na chapa 
comum”.

A omissão do Congresso possibilitou que o en-
volvimento do Poder Judiciário com as questões parti-
dárias e eleitoral, complicando ainda mais um quadro 
de distorções que só faz se ampliar ano após ano. A 
última dessas intromissões diz respeito diretamente à 
existência da coligação nas eleições proporcionais.

Recentemente, Sr. Presidente, provocado por 
um Suplente de Deputado Federal por Rondônia, o 
Supremo Tribunal Federal determinou que, em caso 
de substituição do Titular do mandato, quem deve 
assumir é o Suplente do partido e não o Suplente da 
Coligação, como ocorria até então. Vale destacar que 
essa posição do Supremo é coerente com as deci-
sões tomadas anteriormente sobre a fidelidade par-
tidária de que o mandato pertence ao partido e não 
ao Parlamentar, mas a verdade é que se criou uma 
insegurança política. Essa decisão, segundo levanta-
mento do próprio “Jornal O Estado de S. Paulo”, leva-
rá à mudança de Titular em 20 das 513 cadeiras da 
Câmara dos Deputados, afetando a composição das 
Bancadas de 13 Estados.

Vejam Srªs e Srs. Senadores, a que ponto chegou 
a insegurança jurídica do País, em razão da inação do 
Congresso: Enquanto a Câmara dos Deputados resol-
veu continuar convocando os Suplentes das Coligações 
e só irá cumprir a liminar depois de um “processo in-
terno”, algumas Assembléias Legislativas pensam em 
seguir a liminar do Supremo. Poderemos ter Estados 
onde serão convocados os suplentes dos partidos e 
em outros permanecerá valendo a regra anterior.

Estou concluindo, Sr. Presidente.
Só para citar dois exemplos. A Assembléia Le-

gislativa de Minas Gerais vai seguir a determinação 
da Câmara dos Deputados enquanto a Assembléia 

Legislativa de Pernambuco, meu Estado, optou pelo 
suplente dos partidos.

Diante das duas opções é óbvio que irá prevale-
cer a conveniência política local, o que é péssimo para 
o nosso sistema já tão fragilizado.

Por enquanto, Sr. Presidente, essa decisão do 
Supremo ocorreu em caráter liminar, sem o julgamento 
do mérito. Mesmo assim, fica evidente as fragilidades 
das coligações nas eleições proporcionais - um absur-
do, que, como já afirmei, só existe no Brasil.

Caso o Supremo confirme a posição de assegurar 
a posse de suplente dos partidos, fica exposto o fato 
de que a coligação proporcional é um mero esquema 
eleitoral, uma distorção por meio da qual o eleitor vota 
em José e elege João.

O Senado Federal tem, com a PEC 29, de 2007, a 
oportunidade de corrigir definitivamente essa distorção 
e resgatar para o Legislativo a prerrogativa de corrigir e 
aprimorar o sistema político eleitoral brasileiro. Não se 
precisa criar comissão para estudar reforma política.

Por isso tomei a decisão de vir mais uma vez a 
esta tribuna para fazer um apelo para que a PEC nº 
29 seja submetida à votação nesta Casa, de forma 
que a sua votação permita que as próximas eleições 
municipais ocorram sob novas regras. 

Se o Congresso Nacional continuar abdicando 
de suas prerrogativas constitucionais caberá sempre 
ao Poder Judiciário a palavra final sobre aspectos im-
portantes da Reforma Política, como ocorreu com a 
fidelidade partidária e ocorre agora com as coligações 
proporcionais.

É hora de o Senado reconquistar um pouco de 
sua dignidade perdida. Ao ouvir o apelo da sociedade 
que anseia por um sistema eleitoral mais justo e repre-
sentativo, esta Casa tem a oportunidade de finalmente 
exercer seu papel constitucional aprovando o fim das 
coligações para as eleições proporcionais.

Por tudo isso, Sr. Presidente, agradecendo a boa 
vontade de V. Exª e a sua benevolência, quero deixar 
aqui registrado não o meu protesto, mas a minha po-
sição no sentido de que a Mesa tenha a sensibilidade 
necessária de colocar em pauta a votação dessa PEC 
já aludida, para que possamos, realmente e de fato, 
iniciar uma verdadeira reforma política no Brasil.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
quero dizer aos colegas e às colegas que, estando já 
há algum tempo aqui no Senado, eventualmente pre-
sidindo a sessão, estou cumprindo a recomendação 
da Mesa de ater-me ao tempo previsto no Regimen-
to. É evidente que fui tolerante e concedi mais tempo 
aos oradores anteriores e pediria a compreensão dos 
demais que aqui estão presentes.

Considerando que não está presente em plenário 
nenhum dos oradores inscritos – seria o caso da alter-
nância –, concedo a palavra, como Líder, ao Senador 
Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srª Senadora, chego pela primeira 
vez à tribuna do Senado na condição de Senador eleito 
pelo Estado do Amazonas e imaginava, sinceramente, 
que este primeiro pronunciamento fosse exatamente 
sobre os novos fundamentos econômicos, sociais e 
ambientais que temos buscado construir na região 
amazônica e na região Norte. 

No entanto, sou atropelado por fatos extremamen-
te importantes que fazem com que venha à tribuna no 
dia de hoje, no horário da Liderança do PMDB, para 
chamar a atenção do Senado da República e obvia-
mente do Ministro da Saúde, com quem estarei hoje 
às 19h45, sobre uma situação que coloca em estado 
de alerta e de emergência o povo do nosso Estado e 
de toda a nossa região.

Refiro-me especificamente ao risco de epidemia 
de dengue no Brasil e na região Norte do Brasil. O Es-
tado do Amazonas decreta, no dia de hoje, estado de 
emergência em nove Municípios em razão da situação 
da dengue. O Governador do Estado, preocupado com 
o número de mortos no início deste ano, absolutamente 
fora da curva padrão do Estado do Amazonas, que vem 
fazendo um esforço de controle da dengue durante to-
dos estes últimos oito anos, decretou emergência em 
nove Municípios diante de um quadro extremamente 
preocupante.

Faço este apelo, reconhecendo o esforço que a 
Presidente Dilma vem fazendo no início do seu Governo 
com o Ministro Padilha, mas, ao mesmo tempo, dizendo 
que a situação se torna bastante preocupante quando o 
número de casos, só na cidade de Manaus, ultrapassa 
a casa de três mil casos notificados de dengue.

Portanto, Sr. Presidente, parece-me ser um mo-
mento de preocupação. Há uma necessidade de que 
esta Casa, a Câmara Alta do País, comece efetivamen-
te um esforço junto ao Governo para que possamos 
tratar essa emergência com a devida atenção, priori-
dade, suporte e apoio. 

Sei que este apoio não faltará por parte da Pre-
sidente Dilma e do nosso Ministro Padilha, mas efeti-
vamente a situação da dengue começa a estabelecer 
uma preocupação muito grande no Estado do Amazo-
nas, a começar pela cidade de Manaus.

É importante destacar que, no Estado do Ama-
zonas, neste momento, há três tipos de soro positivo 
de dengue circulando em nosso Estado: o tipo 1, o 
tipo 2 e já o tipo 4, em função da nossa fronteira com 
outros países que já têm uma epidemia de tipo 4 de 
dengue.

Além deste caso de dengue que está a preo-
cupar a nossa região, é preciso também destacar a 
atenção que o Governo brasileiro e o Ministério da 
Saúde devem dar à chegada de imigrantes, absolu-
tamente humanitária e necessária que o Brasil possa 
socorrer, até pela presença de nossa Força Especial 
no Haiti, os companheiros que migram para o Brasil 
vindos do Haiti.

Nós estamos na região de Tabatinga, Sr. Presi-
dente, já com mais de 600 imigrantes do Haiti, todos 
chegando com estado de saúde extremamente debi-
litado, com risco de chegarem ao Estado do Amazo-
nas pela fronteira com o Peru com o cólera, que nós 
já enfrentamos no Amazonas no início da década de 
1990, o que nos preocupa, porque foi exatamente por 
essa porta de entrada que nós tivemos uma grande 
epidemia do cólera no Estado do Amazonas. 

Então, Sr. Presidente, a nossa participação no dia 
de hoje é para trazer a esta Casa a informação de que 
o Estado do Amazonas decreta emergência em nove 
Municípios, para dizer da nossa preocupação com o 
Estado, que se encontra, neste momento, com risco 
de epidemia na região, e dizer da nossa esperança e 
da nossa certeza de que, nesta reunião de hoje, às 
19h45, o Ministro Padilha, que já havia prometido to-
mar as medidas e ir, inclusive, pessoalmente a Manaus 
e ao Estado do Amazonas para tratar dessa questão, 
possa efetivamente se deslocar e que as ações pos-
sam tomar início no Estado do Amazonas. 

Ao concluir, quero aqui reafirmar o nosso en-
tendimento, como disse ainda há pouco a Senadora 
Gleisi aqui, com relação ao planejamento do sistema 
energético brasileiro. Engenheiro eletricista que sou, 
na qualidade de ex-Governador do Estado do Ama-
zonas, sei o quanto o Brasil avançou no Governo do 
Presidente Lula, na gestão da então Ministra Dilma, 
na área de planejamento de energia. É claro que situ-
ações como as que aconteceram no Nordeste podem 
ocorrer por problemas de intempéries climáticas e até 
mesmo por questões eventuais no sistema de proteção 
do sistema elétrico. 

O Brasil tem avançado, o Brasil tem... 
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(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– ...encontrar, junto com o Governo brasileiro, uma 
solução para que o sistema possa ser integrado. O 
Amazonas, Senadora, ainda é o maior sistema iso-
lado de produção de energia, e nós gostaríamos de 
poder estar integrados a um sistema como o sistema 
brasileiro, que tem uma alta performance e uma alta 
confiabilidade. 

Portanto, tenho certeza de que, por causa de aci-
dentes como os que aconteceram no Nordeste e que, 
por uma intempérie climática, ocorreram na cidade de 
São Paulo, haverão de ser retomadas e reforçadas as 
medidas por parte do Ministério de Minas e Energia 
para que nós possamos ter cada vez mais um sistema 
energético forte, planejado, consolidado e que garanta 
o crescimento econômico do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Bra-
ga, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. PV – RN) – O 
próximo orador inscrito é o Senador João Pedro, que 
disporá de dez minutos.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero 
iniciar esta fala, primeiramente, desejando ao Senador 
Eduardo Braga, ex-Governador do Estado do Ama-
zonas, que acabou de sair desta tribuna, que traga a 
sua experiência como Parlamentar – ele foi Vereador e 
Deputado no Amazonas – ao Senado, principalmente 
com relação aos grandes temas que esta Casa está 
na responsabilidade de tratar, como reforma política, 
enfim, em como tratar as questões regionais.

O Senador Eduardo Braga, ao inaugurar a tribuna, 
falou de uma situação que está preocupando a todos 
nós do Amazonas, moradores de Manaus, ou seja, o 
surto da dengue. Precisamos fazer esse enfrentamen-
to, debelar isso. 

Inclusive, quero apresentar no dia de hoje, a esta 
Casa, um ofício que estou encaminhando ao Ministro 
Padilha, até porque o Ministro tinha uma viagem mar-
cada a Manaus e cancelou por conta da tragédia na 
região serrana do Rio de Janeiro. Espero que o nosso 
querido Ministro Alexandre Padilha possa se dirigir o 
mais rápido possível a nossa região para acompanhar, 
Senador Mozarildo, que é médico, a situação do surto 
da dengue em Manaus, que está violento, muito grave. 
Estou acompanhando pela mídia, e é preocupante a 
situação. Manaus tem uma população concentrada, e 
nós precisamos fazer esse enfrentamento. 

Li, há poucos dias – e estou remetendo e dando 
ciência a esta Casa, Sr. Presidente – o ofício ao Minis-
tro Alexandre Padilha para tratar com a urgência que 
carece esse tema, esse quadro no meu Estado. 

Um outro tema que quero refletir, e aqui está o 
meu companheiro de Partido, Senador Anibal, do Acre, 
é a presença de haitianos em nossa região. 

Acho que a Casa precisa refletir sobre isso. Eu que 
estou no Amazonas fui surpreendido pela presença de 
população significativa de haitianos no Amazonas e já 
tenho a informação de que esses exilados chegaram 
também no Estado do Acre. 

Ora, nós precisamos ter uma relação com os ho-
mens, as mulheres e as crianças que estão chegando 
do Haiti. Chegam ao Amazonas via Peru. E estive ontem 
conversando com o Prefeito da cidade de Tabatinga, 
que está na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e 
Peru, e ele me relatou – e eu fiquei surpreso – que há 
praticamente 500 pessoas, Senador Anibal, do Haiti no 
Amazonas. Como é que essas pessoas estão viven-
do? Ele disse: “Vivendo da iniciativa da nossa Prefei-
tura, da Igreja Católica, mas é muito preocupante.” Eu 
disse: “Quinhentas pessoas é um número expressivo, 
significativo.” 

Então, diz respeito ao Brasil, diz respeito ao meu 
Estado, diz respeito ao Acre, mas é bom lembrar que 
esta Casa pode fazer um gesto para a ONU, porque 
quem está no Haiti é a ONU. Lembro que participei de 
uma comitiva de Parlamentares que visitaram o Haiti, e 
ali já tivemos quase que um contencioso no sentido de 
cobrar da ONU medidas urgentes naquele país, com 
aquela população, e, antes da tragédia do terremoto 
de janeiro de 2010, a situação já era precária, com a 
população tomando água da rua, o povo se matando. 
Então, a ONU deve ter uma postura mais positiva, mais 
afirmativa, mais humana nesse país.

E aí a situação de agora, com a surpresa para 
todos nós, da presença dos haitianos chegando ali na 
Amazônia, no meu Estado e em duas cidades de fron-
teira, tanto em Tabatinga como no Estado do Acre.

Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti e, em seguida, a V. Exª, por conta do tempo, 
Senador Anibal.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor João Pedro, quero dizer que ouvi ontem a comu-
nicação da Senadora Vanessa Grazziotin, hoje a do 
Senador Eduardo Braga, e V. Exª chama a atenção, 
na verdade, para dois problemas: primeiro, a questão 
da dengue, que é seriíssima. Portanto, nós todos da 
Amazônia Ocidental temos que ficar de alerta lá, em 
Roraima, que é vizinho do seu Estado, e em todos os 
outros Estados. Existe, entretanto, outro aspecto dos 
haitianos, pois há uma dupla face: a primeira, a face 
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humana, realmente, de nós termos que cobrar uma 
solução humana para essa questão, mas também o 
aspecto sanitário. Temos que convir que lá, no Haiti, há 
um surto de cólera, uma epidemia verdadeiramente, 
que nós temos que também cuidar, para que amanhã 
não estejamos, de onde estão vindo esses haitianos, 
com problema de cólera. Então, a questão sanitária 
aí é muito importante para o seu Estado, para o meu 
Estado, para o Acre, por onde eles estão entrando tam-
bém, enfim para todos os Estados. Que nós possamos 
acolhê-los, eu acho muito importante, mas que tenha 
também a atenção da vigilância sanitária para que não 
tenhamos, amanhã, a importação de um outro proble-
ma. Eu quero parabenizar V. Exª pela preocupação.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado.

Concedo um aparte ao Senador Anibal, do Es-
tado do Acre, meu companheiro de PT.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
João Pedro, eu também o cumprimento pela preocu-
pação trazida hoje em seu pronunciamento, no que 
diz respeito a essa epidemia de dengue que atinge o 
povo do Amazonas. Nós queremos externar a nossa 
solidariedade ao Governo e ao povo do Amazonas, 
porque também estamos enfrentando esse problema 
no Acre. E, graças à ação eficiente do Governador Tião 
Viana, já nesses primeiros dias de Governo, S. Exª 
conseguiu fazer uma redução significativa no número 
de notificações. Também tivemos a presença muito 
eficiente e muito atenciosa do Ministro Padilha em Rio 
Branco, ajudando-nos nessa ação de combate à den-
gue, que está mobilizando toda a sociedade do Acre 
no momento. Com relação à situação dos haitianos, é 
um assunto que também nos preocupa bastante, por-
que os Municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, hoje, 
já receberam 190 haitianos. Eles estão tendo toda as-
sistência quanto à saúde e assistência humana, for-
necidas pelo Governo do Estado e pelas Prefeituras 
de Brasiléia e Epitaciolândia, mas queremos chamar 
a atenção das autoridades, principalmente no que diz 
respeito às relações internacionais, porque precisa-
mos de algum tipo de intervenção do Itamaraty junto 
ao Peru e à Colômbia, para ver se conseguimos en-
contrar um meio de conter essa entrada, sob pena de 
estarmos expostos, sim, a riscos maiores de epidemia 
por conta das questões sanitárias, bastante precárias 
hoje no Haiti.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obri-
gado, Senador Anibal. Estou, volto a repetir, encami-
nhando ao Embaixador Antônio de Aguiar Patriota, 
o nosso Chanceler, pedido para tratar essa questão 
de forma humana, solidária, essa situação dos haitia-

nos chegando na Amazônia, no Estado do Acre e no 
Amazonas.

Nós precisamos olhar isso com maior atenção. 
Primeiro, porque considero o povo haitiano vítima de 
um processo perverso contra aquele país, que já foi o 
maior produtor de açúcar no final do século XIX e sé-
culo XX. Aquele povo tem uma história e...

(Interrupção do som)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Fora do 
microfone.) – Peço um minuto. V. Exª me deu onze. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. PV – RN) – 
Pronto. V. Exª disporá de mais um minuto, por favor.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Preci-
samos, então, ter um olhar sobre as pessoas do Haiti 
que estão chegando, com muita solidariedade, com 
muito humanismo.

Os haitianos – não quero tirar a preocupação 
que o Senador Mozarildo externou – culpam a cóle-
ra como vinda de uma tropa que está lá, da ONU, da 
Ásia. Mas precisamos tomar o cuidado, até porque é 
dever nosso zelar pela saúde da nossa população, do 
nosso povo.

Quero, neste final, registrar a presença de pesso-
as importantes do nosso Estado. Está aqui o Presiden-
te do TCE do Amazonas, Dr. Júlio Pinheiro, que está 
prestigiando nossa sessão, e pessoas do movimento 
social como Gilza Batista, Roseane Neves e Mariana 
Pantoja, lá de Manaus, Amazonas...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. PV – RN) – V. 
Exª disporá de mais um minuto para concluir.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – É o início. 
Eu também já sofri com isso. V. Exª tem poucos dias 
aqui, mas vai ser, com certeza, um grande Senador, 
um grande componente desta Casa.

Sr. Presidente, queria falar desta situação que 
carece urgência lá no meu Estado: a saúde municipal, 
estadual e federal; a presença do nosso Ministro Pa-
dilha, que é um homem extremamente comprometido 
com a Amazônia e conhece a Amazônia, no sentido 
de fazermos, com a máxima urgência, o enfrentamen-
to desse momento de crise, porque a dengue avança 
com muita velocidade e já promove óbitos num número 
significativo de amazonenses e brasileiros.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. PV – RN) – 

Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que disporá de dez minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Davim, que preside a sessão 
neste momento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, 
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inicialmente, dizer que me preocupo muito com certas 
posturas, certas decisões que são tomadas que con-
flitam, de maneira flagrante, com a realidade. Querer 
tapar o sol com a peneira, querer fazer de conta que 
uma coisa não é realidade talvez seja a maior hipocri-
sia que alguém pode fazer, notadamente dirigentes de 
um Estado ou de um País ou, enfim, os membros do 
Parlamento nacional.

Quero aqui ler só parte de uma matéria – depois 
vou pedir sua transcrição por inteiro – publicada no 
jornal Folha de Boa Vista de ontem: 

Índios denunciam garimpagem em reserva
A ação de garimpeiros na região do Baixo Rio 

Branco tem preocupado indígenas, que pedem pro-
vidências para o fim da atividade ilegal. A exploração 
de minérios, segundo denunciou o vice-presidente da 
Hutukara Associação Yanomami, Maurício Yekuana, e 
o indígena Jerson Xirixana, vem ocorrendo dentro da 
extensão de terra da comunidade Sikamabiu, no Mu-
nicípio de Alto Alegre.

Mas, Senador Presidente, não é só lá. Eu presi-
di uma Comissão temporária externa do Senado que 
estudou questões de reservas indígenas em vários 
Estados: no meu Estado de Roraima, no Estado de 
Rondônia, no Estado de Mato Grosso, no Estado de 
Santa Catarina. E o que vimos? Por exemplo, na Reser-
va Roosevelt, que tem o nome de um Presidente dos 
Estados Unidos, lá em Rondônia, os índios cintas-largas 
estão em cima da maior, em termos de quantidade, 
e da melhor reserva de diamantes do mundo. Depois 
de um incidente havido com garimpeiros, resolveu-se 
proibir definitivamente.

Só que os índios continuam fazendo, é lógico. É 
querer dizer: não, não tem diamante aí. Então, o nos-
so diamante é contrabandeado e países que nem têm 
diamante começam a aparecer como exportadores de 
diamante. A mesma coisa ocorre em Roraima em re-
lação à ex-Guiana Inglesa: diamantes são tirados do 
lado do Brasil, passados para lá e aparecem legaliza-
dos como exportação da Guiana.

Então, por que não legalizar a exploração mine-
ral em reservas indígenas em benefício, inclusive, das 
próprias comunidades indígenas? 

Hoje em dia, não há como negar que o avanço da 
tecnologia permite que haja exploração mineral sem 
agredir o meio ambiente, sem causar danos à saúde 
daquelas populações. Agora, essas populações não 
podem explorar, não lhes é permitido explorar de ma-
neira legal, fiscalizada, mas existe a exploração ilegal 
que, portanto, é uma atividade clandestina e que usa 
mecanismos ultrapassados.

Então, o que acontece? Esses garimpeiros, que 
precisam sobreviver também, lógico, sabem que ali 
existe diamante, ouro etc., e vão lá.

Eu fiz aqui o meu pronunciamento inicial, inclusive 
defendi como prioritário para o País e para a Amazô-
nia, especialmente, que haja a urgente regulamenta-
ção, como manda a Constituição Federal, que prevê 
que é permitido, sim, explorar recursos minerais em 
reservas indígenas, desde que haja autorização do 
Congresso Nacional.

Agora, precisa ser uma iniciativa do Congresso 
Nacional apenas? Não. Eu acho que o próprio Minis-
tério de Minas e Energia devia fazer um estudo, já que 
dispõe dessas informações, e priorizar essas áreas. 
Por exemplo, na reserva Ianomâmi, uma das maiores 
do Brasil, existem vários minérios. Está-se falando aqui 
em diamante e ouro, mas esses são minérios até me-
nos importantes do que, por exemplo, urânio, nióbio, 
a própria cassiterita, que existe em abundância nesta 
região. Aliás, no meu Estado, principalmente, o mapa 
das reservas indígenas, coincidentemente, se sobre-
põe ao mapa das reservas minerais. E aí não há uma 
iniciativa de se regulamentar, de se permitir de maneira 
fiscalizada a exploração mineral nessas áreas. Com 
isso, perde o Brasil, perdem as comunidades indíge-
nas, perdem os Estados que são proprietários da terras 
onde estão localizadas as reservas indígenas.

Então eu levantei como bandeira, nesse início de 
nova legislatura, que nós trabalhemos de maneira clara, 
transparente, para fazer a regulamentação de uma vez 
por todas da mineração em terras indígenas.

Senador Acir, com muito prazer ouço V. Exª.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador 

Mozarildo, quero cumprimentá-lo pelo tema e pelo seu 
pronunciamento. Essa regularização da exploração dos 
minérios das reservas indígenas é importante para o 
Brasil inteiro, não só para Rondônia, a Amazônia princi-
palmente. Quero aqui colocar a importância disso para 
o meu Estado de Rondônia. Nós temos lá a reserva 
Roosevelt, onde existe uma das maiores reservas de 
diamantes do mundo. Dizem que não está sendo ga-
rimpado diamante lá na reserva Roosevelt, mas de 
vez em quando a gente encontra nas ruas diamante 
dessa reserva. Ou seja, sem essa regulamentação, 
nós estamos dando espaço à extração clandestina 
de minério das reservas brasileiras. Portanto, quero 
cumprimentá-lo pelo tema e também me solidarizar 
junto com V. Exª, no sentido de pedir que realmente 
essa questão seja decidida o mais rapidamente pos-
sível. Meus cumprimentos, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Acir, fico muito feliz com o aparte de V. Exª. 
Eu havia mencionado na introdução do meu pronuncia-
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mento que, como Presidente da Comissão temporária 
externa do Senado que estudou essa questão indígena, 
estive lá no seu Estado, na reserva indígena Roosevelt. 
Por sinal, repito, por que tem esse nome do presidente 
norte-americano? Porque foi ele que, por acaso, foi lá 
identificar essa reserva indígena. Por acaso! Ele, talvez, 
não tivesse a informação de que lá havia essa imensa 
reserva de diamante, por acaso. E lá, portanto, tem o 
nome dele, Presidente Roosevelt.

Mas o que acontece? Eu repito, é difícil até de 
rotular, mas, no mínimo, essa é uma atitude em des-
compasso com a realidade. Nós temos que pensar o 
seguinte: o Brasil está sendo roubado. Esse diamante 
está sendo contrabandeado e vai enriquecer países em 
outro continente, e o Brasil fazendo de conta que não 
existe isso, fazendo de conta que não vê isso aí. 

Então, pelo menos eu quero aqui cumprir o meu 
papel, como brasileiro, como amazônida, respaldado 
pela denúncia de índios da reserva indígena Ianomâ-
mi no meu Estado, que, mais uma vez – essa não é a 
primeira vez –, denunciam. E dizem aqui, na matéria, 
que é contínua essa prática.

Então, por que não acabar com essa hipocrisia 
e, de uma vez por todas, regulamentar a atividade da 
exploração mineral das reservas indígenas, exigindo, 
logicamente, das empresas ou das cooperativas de 
garimpeiros que forem atuar lá todo um procedimento 
e um compromisso de cumprir as normas de proteção 
ao meio ambiente, de proteção às comunidades indí-
genas ou outras que estejam lá localizadas, de forma, 
evidentemente, a compatibilizar desenvolvimento e 
preservação ambiental, e fazer com que o nosso País 
não fique sendo roubado desta maneira?

Portanto, Senador João Pedro, que assume a 
Presidência neste momento, quero reiterar o meu pe-
dido de transcrição, na íntegra, da matéria que apenas 
li parcialmente.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– V. Exª será atendido, conforme o nosso Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Há sobre a mesa uma dele-
gação para eu poder falar no horário de Lideranças, pela 
Liderança da Minoria. Se não está na mesa, deve estar 
chegando. Quero saber se ainda há oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Pela Liderança do PSDB.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela Lide-
rança da Minoria. Qual é minha posição, Presidente, 
por favor?

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Agora, pela Liderança, Senador Paulo Davim, 
do PV do Rio Grande do Norte.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou 
o segundo?

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Não, tem o PCdoB, pela Liderança do PCdoB; 
depois, Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou o 
segundo, então.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Senador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para comunicar a visita a nossa Casa do Presidente 
nacional da Volvo do Brasil, Volvo ônibus, que veio a 
Brasília para uma audiência com o Ministro Mercadan-
te, no sentido de trazer uma tecnologia mais avançada 
na produção de ônibus no Brasil,

Não só na produção de ônibus para o Brasil, mas 
na produção de ônibus para as Américas.

Era apenas para fazer o registro da visita do Sr. 
Luiz Carlos Pimenta aqui na Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – De nada.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, pela Li-

derança. V. Exª tem cinco minutos, sem aparte.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN. Pela Lideran-

ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, hoje o meu Partido, o Partido Verde, 

terá um encontro com o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha. É evidente que, nessa ocasião, quero levar 
ao Ministro o nosso posicionamento na Casa, como 
Senador da base de apoio ao Governo. Mas também 
quero fazer chegar ao Ministro alguns clamores, algu-
mas solicitações do segmento médico e do segmento 
da saúde, área em que milito na condição de médico, 
como, por exemplo, algumas distorções na atenção 
básica, porque a gente entende que a atenção básica 
é o eixo orientador do SUS.

Existem algumas distorções no PSF – Programa 
de Saúde da Família, em que uma cidade maior que 30 
mil habitantes recebe um repasse de R$6.400,00 por 
equipe; e cidades menores, R$9.600,00 por equipe.

O que o Conass e o Conasems propõem? Pro-
põem a unificação desse valores, de forma que apri-
more um programa de tão grande alcance social, como 
o Programa de Saúde da Família.

Da mesma forma, propõem a unificação do Piso 
de Atenção Básica (PAB). Atualmente, o PAB tem o piso 
fixo e o variável. O fixo é de R$18,00 por habitante/ano, 
e o variável, considerando agente de saúde, saúde 
bucal, farmácia básica, combate à carência nutricio-
nal e vigilância sanitária, sofre uma variação, como o 
próprio nome já diz. Mas a proposta do movimento de 
saúde nacional é que haja uma unificação e que esse 
valor fique em torno de R$39,00 habitante/ano, o que 
é um valor considerável, um valor que vem a atender 
aos anseios de todo o segmento, de todo o grupo de 
pessoas que trabalham e pensam saúde neste País.

A outra proposta que levarei ao Ministro é uma 
solicitação de há muito tempo da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, que é a inclusão do pediatra no Programa 
Saúde da Família. Não sou pediatra, mas, na condição 
de médico, entendo que a criança faz parte da famí-
lia e deverá ser tratada com prioridade. Então, é difícil 
entender que um clínico atenda bem uma criança, já 
que não tem formação para isso. É mais fácil um pe-
diatra atender um clínico do que um clínico atender 
um pediatra. Então, essa é uma demanda que acho 
necessária, até para contemplar o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que prega e preza pela prioridade 
e atenção especial para a criança e o adolescente do 
nosso País.

Para isso, o Ministro teria que alterar a Portaria 
nº 648/2006, que estabelece normas e diretrizes para 
o PAC/PSF e estabelece também equipe multipro-
fissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião 
dentista, auxiliar de consultórios dentários ou técnico 
de higiene dental, técnico de enfermagem e agente 
comunitário. 

Portanto, essa portaria o Ministério poderia alterar, 
introduzindo a presença do pediatra na equipe do PSF, 
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porque, aí sim, teríamos um leque de atendimento à 
família, de acordo com a proposta do Programa Saú-
de da Família, muito maior. Isso vem satisfazer todo o 
movimento de saúde do Brasil, sobretudo a sociedade, 
que é o mais importante.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – O outro as-
pecto, para concluir, Sr. Presidente, é que também não 
entendemos o porquê dessa variação do repasse para 
média e alta complexidade, a famosa MAC. Há uma 
diferença de Estado para Estado, e nós queremos e 
pleiteamos a unificação do repasse para atendimento 
da alta e média complexidade.

Isso traria um avanço muito grande para a atenção 
básica em nosso País e atenderia a todos os anseios 
do segmento de saúde.

Evidentemente, não posso deixar de externar 
meu irrestrito apoio à regulamentação da Emenda nº 
29, por entender que só por meio dela a gente terá a 
implementação efetiva do Sistema Único de Saúde 
em nosso País.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Como orador inscrito, o Senador Mário Couto, 
do Estado do Pará. V. Exª tem dez minutos.

A próxima inscrita pela Liderança é a Senado-
ra Vanessa Grazziotin, do PCdoB. Senão, Humberto 
Costa, Líder do PT.

Dez minutos, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, primeiramente quero agradecer a Mesa, a Se-
cretária e a V. Exª por terem entendido que, na verdade, 
eu não poderia falar hoje pela Liderança da Minoria, 
porque ainda não foi constituído o bloco, e por terem 
me permitido falar como orador inscrito.

Srªs e Srs. Senadores, vou falar hoje para o meu 
Estado, para o meu querido Estado do Pará.

Falei a última vez e aqui lamentei, Pará querido, 
a situação de como o PT, por meio da Governadora 
Ana Júlia Carepa, deixou o meu Estado.

Aquele Estado foi saqueado, a corrupção se gene-
ralizou por todos os órgãos. E temos que falar sempre 
nisso, paraenses. Sei que a impunidade toma conta 
deste País, mas água mole em pedra dura tanto bate 
até que fura. E é bom deixar sempre na mente do pa-
raense aqueles nomes que entram no poder para se 
beneficiar dele, que entram no poder para massacrar 
o povo, que entram no poder para sair com as suas 
posições familiares garantidas financeiramente para 
o resto da vida. E aqueles que acreditaram, e aqueles 

que foram enganados continuam sofrendo a miséria 
que assola este País. 

O meu Pará é um Estado que vinha crescendo 
com números altamente favoráveis. O nosso Produto 
Interno Bruto, antes da Governadora Ana Júlia, era 
maior que o do Brasil. A produção mineral, a produção 
madeireira, a agropecuária... Crescemos até 400% na 
exportação do boi. Era um Estado crescente.

Quando assumimos, quando conseguimos retor-
nar ao poder, sabíamos que íamos encontrar, paraen-
se, um Estado falido, um Estado arrasado, um Estado 
massacrado, mas não sabíamos – pasmem, senhoras 
e senhores! – não sabíamos que o Estado estava tão 
arrasado assim.

Temos que ter força. Temos que ter convicção. 
Temos que acreditar na capacidade do Governador 
Simão Jatene para podermos retomar o crescimento 
do Estado de Nossa Senhora de Nazaré.

Fiquei de dar números aos paraenses e aqui 
tenho apenas dois números para provar aos meus 
queridos irmãos como encontramos esse Estado. São 
números que vão nos fazer lamentar o tempo perdi-
do, lamentar o avanço da criminalidade, e lamentar 
o avanço da violência, e lamentar a queda da nossa 
economia, de todos os setores da economia, lamentar 
principalmente, Pará, a corrupção que se generalizou 
nesse Estado.

Para onde se olha, Pará, para onde se mexe, Pará, 
para onde se anda, Pará, tem um foco de corrupção 
no Governo anterior. 

São números estarrecedores, são números que 
mostram a incompetência, são números que mostram 
o massacre a uma população. 

Despesas de custeio, Sr. Presidente. Eu vou fazer 
apenas duas comparações para o entendimento do 
meu povo querido. Eu vou mostrar a vocês e àqueles 
que me escutam pela Rádio Senado, àqueles que me 
veem pela TV Senado; vou fazer apenas duas compa-
rações de despesas, Senador Mozarildo. O quanto eu 
falei, Senador, o quanto V. Exª viu este Senador batendo 
aqui nesta tribuna, preocupado com o caminho do meu 
Estado, preocupado com meus irmãos paraenses que 
são seus também, e V. Exª sempre me fala do carinho 
que tem pelo meu Estado. 

Chamei atenção das autoridades, bradei, falei, 
encaminhei documento ao Ministério Público Federal, 
Estadual, Procuradoria-Geral da Nação, não me ou-
viram, não me escutaram, não me ligaram. E o Pará 
quebrou, e o Pará está quebrado, o Pará está falido. 

Ah, Ana Júlia Carepa, Ana Júlia Carepa, te apo-
senta, Ana Júlia, da política! Não pensa mais, não faz 
mais isso. Seria bom, Senador Mozarildo, que essas 
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pessoas incompetentes não pleiteassem mais cargos 
públicos.

Olhe, Senador, despesa de custeio, preste bem 
atenção a mim, Senador, e, se eu não estiver com 
a razão, me critique; peça um aparte e me critique. 
Despesa de custeio paraense, é aquela despesa com 
energia, com expediente, com diárias, com viagens. 
Isso se chama despesa de custeio.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer, Sr. Presidente.

Sabe quanto a Governadora Ana Júlia Carepa 
gastou entre 2007 e 2010? Três bilhões e quatrocen-
tos milhões de reais paraenses. Vou repetir: essas 
despesas que mantêm o Governo, essas despesas de 
diárias, essas despesas com viagens, com compras 
de moveis para gabinete: três bilhões e quatrocentos 
milhões de reais. 

E, agora, quanto ela gastou fazendo o bem para 
o paraense, construindo estradas...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...comba-
tendo a violência, melhorando os hospitais, melhorando 
a educação (Fora do microfone.)? 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer, Sr. Presidente. 

Perguntem-me quanto foi que ela gastou com 
despesa de investimento na saúde – vou repetir –, na 
educação, combatendo a violência, neste mesmo pe-
ríodo. Quanto foi que ela gastou? Quinhentos milhões. 
Ô paraense, olha a diferença, olha quanto ela gastou 
nas coisas principais, que iam trazer o bem-estar so-
cial para vocês. Naquilo que não precisa, ela gastou 
R$3,4 bilhões; naquilo que era preciso, para garantir 
a tranquilidade do...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... cidadão 
paraense, ela gastou apenas R$500 milhões. No su-
pérfluo (Fora do microfone.), naquilo que não é neces-
sário, ela gastou sete vezes mais do que naquilo que é 
necessário para o povo se manter em paz e conviver 
com dignidade, meus caros paraenses. 

Basta! Chega! Chega de administradores incom-
petentes neste País! 

Ninguém aguenta mais. Suma, Ana Júlia! Arqui-
va a Ana Júlia da vida pública para que nunca mais 
aconteça o mal-estar social no meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador Mário Couto.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, como 
orador inscrito, Líder do PT, da nossa Bancada. S. Exª 
dispõe de dez minutos, Senador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de 
Líder do PT e do Bloco Parlamentar formado pelo PT, 
PSB, PDT, PCdoB, PR e PRB, venho me manifestar, 
na sessão desta tarde.

Tive oportunidade de, nos últimos dias, após ter-
se aberto na imprensa e em todo o País o debate sobre 
o salário mínimo, e também dentro do Congresso Na-
cional, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, 
ver vários oradores que compõem o corpo de Sena-
dores aqui, nesta Casa, especialmente Senadores da 
Oposição, manifestarem-se de forma muito veemente 
em relação ao tema.

Os Senadores de Oposição têm ocupado a tri-
buna para duramente atacar o Governo Lula e o Go-
verno Dilma, e especialmente criticarem, de forma 
contundente, a proposta que está para ser enviada 
ao Congresso Nacional e que contêm os novos valo-
res do salário mínimo para que sejam apreciados pelo 
Congresso Nacional.

Em verdade, é natural e é papel da Oposição fa-
zer crítica a tudo aquilo que, de certa forma, vem do 
Poder Executivo, do Governo atual, mas é importante 
que essa crítica esteja fundamentada em uma reali-
dade de fato.

O Brasil, ao longo dos últimos anos, e em espe-
cial durante o Governo do Presidente Lula, não apenas 
em relação ao salário mínimo, mas aos salários de um 
modo geral e à renda do trabalhador, tem apresenta-
do um crescimento bastante significativo. E isso não 
é meramente por uma visão de necessidade eleitoral 
ou como uma forma que o Governo utilizou, entre ou-
tras, para o enfrentamento da crise que passamos em 
2008 e 2009, uma crise internacional; mas é parte da 
própria concepção de desenvolvimento econômico e 
social do projeto que governa o País desde 2003, ini-
cialmente com o Presidente Lula, e que entende que 
o desenvolvimento econômico do Brasil passa, acima 
de tudo, por termos um mercado interno forte, uma 
população com poder aquisitivo expressivo e que as-
sim pode fazer com que a nossa economia possa se 
desenvolver, crescer; e, combinando isso com o pro-
cesso de distribuição de renda, temos atendida à ideia 
de um projeto de desenvolvimento econômico e social 
que combina harmonicamente crescimento econômico 
e distribuição de renda. 
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E é exatamente por isso que nós entendemos 
que temos a credibilidade diante do povo brasileiro 
para podermos dizer que, nesse momento, a proposta 
que ora estamos apresentando é aquilo que é possí-
vel fazer. Por razões bastante óbvias. Aliás, estranha-
nos aqui o comportamento de Parlamentares e, na 
Imprensa, de políticos, de lideranças, de partidos de 
oposição que outrora faziam do discurso do equilíbrio 
fiscal quase que uma maçante e monocórdica afirma-
ção e que hoje se tornaram os grandes paladinos da 
defesa do salário mínimo. 

Basta fazermos uma comparação simples, usando 
qualquer tipo de referência, para mostrarmos que esse 
discurso é de oportunidade, para não dizermos que é 
um discurso oportunista. Por exemplo, aqui falaram 
grandes representantes do PSDB; na Imprensa, outros 
representantes do Partido se manifestaram para dizer 
que o salário mínimo deveria ser de R$600,00. Basta 
que nós mostremos algumas tabelas elaboradas com 
base em dados do IBGE e do Ipea para nós obser-
varmos que tal generosidade ou que tal preocupação 
social que esses Partidos agora manifestam não têm 
uma fundamentação concreta. 

Vamos fazer, por exemplo, um comparativo no que 
diz respeito à evolução do salário mínimo real em dóla-
res, tomando como referência maio de 1995 a janeiro de 
2011. Por exemplo, em maio de 1995, o salário mínimo 
era pouco mais de US$70, US$80 aproximadamente. 
Cresceu até aproximadamente US$110, US$120 ainda 
em maio de 1995, mas atingiu, por exemplo, em janeiro 
de 1999, pouco mais de US$50 e chegou a atingir, em 
setembro de 2002, último ano do Governo do PSDB, 
o correspondente a US$50; enquanto que, ao longo 
do Governo Lula, nós tivemos um crescimento que faz 
com que hoje o salário mínimo, se comparado com o 
valor do dólar, atinja mais de US$320. 

Portanto, aqueles que querem nos dar lição agora 
de como recuperar o valor real do salário mínimo de-
veriam tê-lo aplicado na prática no momento em que 
eram Governo. O ex-Governador de São Paulo José 
Serra, que demagogicamente, na campanha eleitoral 
do ano passado, fazia a defesa de um salário mínimo 
de R$600, por que, no período em que foi Ministro do 
Planejamento e, portanto, responsável direto pela im-
plementação da política do salário mínimo e da política 
do Governo de modo geral, não foi tão generoso com 
as classes trabalhadoras brasileiras? 

E mais, para serem coerentes com o seu discurso 
de defesa do equilíbrio fiscal, de defesa da responsabili-
dade fiscal, ele e qualquer um dos Senadores do PSDB 
que, porventura, juntamente com o DEM, venham a 
ocupar esta tribuna precisam dizer em que serão feitos 
os cortes para gerar os recursos que provocam incre-

mento significativo nas contas da previdência social, 
da assistência social no nosso País.

Se nós compararmos, por exemplo,...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Concede-me 

um aparte, Senador?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Com todo o prazer.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, pri-

meiro quero parabenizá-lo. Fazia muito tempo que eu 
não via uma liderança do PT ir à tribuna para, pelo 
menos, questionar a Oposição. V. Exª vem hoje, admi-
ravelmente, questionar a Oposição. V. Exª pode ter a 
certeza de que nós vamos fazer oposição não só por 
fazer oposição; nós vamos fazer oposição consciente, 
meu caro Líder. V. Exª quando cita que nos Governos 
do PSDB o salário mínimo não foi valorizado, V. Exª 
na verdade não está sendo realista. Eu pergunto a V. 
Exª: quando o Governo do PSDB assumiu de quanto 
era a inflação neste País? De quanto era, meu caro 
líder? V. Exª tem que olhar para isso. Quais foram as 
dificuldades encontradas no nosso Governo? Como o 
Governo do PT recebeu esta Nação do PSDB? V. Exª 
não pode falar só no momento. V. Exª tem que con-
siderar como o PT recebeu o Brasil para governar e 
quem foi que saneou este País. Aí nós começamos o 
debate. Se estamos cobrando é porque nós...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Vou conceder mais três minutos para o Senador 
Mário Couto, da Oposição, terminar o aparte e V. Exª 
concluir o discurso.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Não preciso 
mais. Só vou encerrar. Quero que V. Exª se conserve 
sempre assim, debatendo com a Oposição, mostrando 
na verdade que o PT tem líder nesta Casa. Nós quere-
mos o diálogo, nós queremos debater com consciência, 
com ética. É isso que queremos. Estava nos fazendo 
falta alguém que questionasse a Oposição. Por isso 
eu termino parabenizando V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Senador Mário Couto, agradeço o aparte de V. Exª, 
mas devo dizer que o Presidente Lula recebeu este 
País inteiramente quebrado, com uma inflação que 
superava os dois dígitos, com um risco país que era 
superior a 2.400 pontos, e nenhum investidor queria 
aplicar produtivamente no nosso País. 

Recebeu uma dívida externa que o Governo Lula 
pagou em menos de oitos anos. Pegou um país que 
viveu uma forte crise há pouco e tinha vivido outra 
anteriormente. Durante o nosso Governo essa crise, 
apesar de toda a ironia da Oposição, que dizia que o 
Presidente Lula tinha exagerado ao dizer que era uma 
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“marolinha”, foi uma marolinha, enquanto no Governo 
do PSDB, inclusive em 1999, nós vimos esse País qua-
se ir à bancarrota, ter que continuar sob o controle, o 
domínio do FMI. Ao longo do Governo do Presidente 
Lula nós fizemos questão de desfazer essa relação, 
que, até do ponto de vista psicológico, para o nosso 
povo ela era profundamente negativa. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que-
ro dizer que primeiro vamos ter muitas vozes aqui em 
defesa do Presidente Lula, porque, com certeza, temos 
muito a dizer. Além de todos esses elementos, basta 
lembrar qual era a taxa de juro neste País – beirava os 
30% – e a capacidade de investimento deste País. No 
meu Estado se comemorava a inauguração de qualquer 
bobagem. Oitenta por cento da população vivia sem 
energia elétrica, ou seja, o País não tinha capacidade 
de dar conta nem do seu dia a dia. Essa é uma mu-
dança profunda que também quem é Oposição hoje e 
foi o Governo no passado precisa ver. E ninguém pode 
negar o crescimento do salário mínimo, que hoje é par-
te da política econômica junto com outros programas 
importantes de distribuição de renda, como o Bolsa 
Família. Lembro-me de que o programa anterior – o 
Bolsa Escola – era dado a algumas pessoas, a ampla 
maioria ficava completamente fora. Hoje, a gente tem 
uma política não somente na área de transferência de 
renda, mas também que garante as condições de se 
viabilizar a empregabilidade, ou seja, com geração de 
emprego que é o ponto principal, mais empreendimento, 
mais geração de emprego. Então, Senador Humberto, 
quero, aqui, saudá-lo e dizer do orgulho de tê-lo como 
Líder e vamos estar aqui, muitos Líderes, na defesa do 
Governo do Presidente Lula, que é o mesmo projeto 
que, hoje, prossegue com a nossa Presidente Dilma e 
que é apoiado amplamente pelo povo brasileiro.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me per-
mite o diálogo?...

A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador?

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Se 
houver concessão por parte da Mesa, sem dúvida, vou 
ouvir a Senadora Gleisi Hoffmann. É possível?

Com certeza, com o maior prazer.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Agradeço-lhe.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Eu 

queria fazer uma saudação ao nosso Líder Humberto 
Costa e também uma saudação ao que ele fala desta 
tribuna sobre a política de valorização do salário mí-
nimo neste País. Há outro dado, Senador Humberto 

Costa, que é muito relevante: a forma democrática 
como o Governo do Presidente Lula tratou todos os 
movimentos sindicais, as centrais sindicais, instalando 
uma mesa de negociação, para discutir perdas salariais 
e para, inclusive, chegar a um acordo quanto a uma 
fórmula do reajuste do salário mínimo, que foi aplicada 
a partir de 2005, que é a variação do Produto Interno 
Bruto de dois anos atrás mais a inflação, garantindo 
no período do Presidente Lula quase 60% de aumento 
real ao salário mínimo. Isso não existiu no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. No Governo 
do PSDB, aliás, os trabalhadores sequer eram rece-
bidos pelo Ministro do Trabalho. Era realmente uma 
vergonha o que acontecia. Então, acho que o Governo 
do Presidente Lula resgatou...

(Interrupção do som.)

A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ...a dig-
nidade do trabalhador. Só para concluir, Sr. Presidente. 
Resgatou a mesa de negociação e trouxe dignidade 
ao salário mínimo. Então, parabéns, Líder. Estaremos 
aqui juntos contigo nessa defesa do salário mínimo e 
para que, realmente, possamos aprovar essa forma e 
que ela passe a valer para os próximos quatro anos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT– PE) – 
Agradeço os apartes de V. Exª e o do querido Sena-
dor Wellington Dias e ouço, com prazer, o aparte do 
Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Lí-
der, primeiro quero dizer a V. Exª que essa voz que 
pede que seja R$600,00 o salário mínimo é a voz do 
povo brasileiro. Essa voz que V. Exª diz que é de um 
ou dois Senadores do PSDB – citou até que é de São 
Paulo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT– AM) 
– Quero alertar meu Líder Humberto que há outros 
oradores inscritos. Por isso, vou conceder-lhe mais 
dois minutos.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – É difícil. É di-
fícil a gente fazer um diálogo, Senador. Não vou atra-
palhar o pronunciamento de V. Exª. Nós vamos ter 
muito tempo para discutir na tribuna. Só quero dizer a 
V. Exª que não nos leve a mal como Oposição. A Opo-
sição, aqui, na discussão do salário mínimo, escuta 
as vozes da rua. Acho que o País, neste momento, 
tem condição de pagar R$600,00. O povo brasileiro 
ainda sofre. Não adianta a demagogia de que a fome, 
a miséria acabou neste País. Não adianta. Isso é real, 
isso é contundente. Isso se vê no dia a dia. Essa é a 
voz do povo. Então, não entenda nem como oposição 
esse questionamento do salário mínimo. Esta oposição 
aqui é a oposição que o povo quer que seja feita, que 
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o povo brasileiro deseja, que o povo brasileiro quer: a 
cobrança daquilo que lhe é devido. E o povo brasileiro 
sofre muito. Seiscentos reais é o mínimo, na acepção 
da palavra, que se podia dar a esse povo. Essa não é 
a nossa voz; é a voz do povo brasileiro.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Agradeço o aparte de V. Exª.

Vou concluir minhas palavras apenas dizendo o 
seguinte: a principal demonstração de que o Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff deseja manter a política 
que foi implementada ao longo desses últimos anos 
de recuperação do valor dos salários, em especial do 
salário mínimo, é que ela vai apresentar ao Congresso 
Nacional a proposição que transforma em lei o acordo 
político feito com as centrais sindicais de todo o País, 
no qual existe uma fórmula para que o salário mínimo 
seja aumentado a cada ano, garantindo ser superior à 
inflação, embutindo os índices da inflação e, ao mesmo 
tempo, associando ao crescimento do País.

E nós da Bancada do Governo vamos, sem dúvi-
da, enfrentar os problemas com galhardia e coragem. 
A Oposição não pense que terá aqui no Senado uma 
Bancada do Governo acovardada. Nós vamos fazer o 
enfrentamento que for necessário para defender aquilo 
que entendemos que está correto e que, ao longo de 
oito anos, mostrou que estava certo também.

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, só para concluir. Não será por intermédio 
da demagogia que construiremos um Brasil maior e 
faremos o desenvolvimento deste País, mas dizendo 
a verdade claramente ao povo brasileiro e defenden-
do o valor dos salários do nosso povo, como temos 
feito e vamos continuar a fazer ao longo deste próxi-
mo período.

Muito obrigado. 
Voltarei depois a abordar esse tema num mo-

mento com mais disponibilidade de tempo, até para 
ouvir os apartes inteligentes que tive oportunidade de 
receber hoje à tarde.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, em virtude de permuta com o 

Senador Vital do Rego, a Senadora Marta Suplicy, 
por dez minutos. 

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Saúdo o Presidente desta Casa, José Sarney, e os 
demais Senadores e Senadoras com o desejo de que 
possamos juntos fazer desta Legislatura um motivo de 
orgulho de todos os brasileiros e brasileiras, discutindo, 

debatendo e aprovando os projetos necessários para 
o desenvolvimento do nosso País.

É com imensa satisfação que inicio uma nova 
etapa da minha trajetória política. Assim como Depu-
tada Federal, Prefeita de São Paulo e Ministra do Tu-
rismo, chego ao Senado com a consciência do papel 
que mais uma vez me cabe desempenhar: uma atu-
ação responsável, inovadora e de compromisso com 
os interesses do Estado de São Paulo e da população 
brasileira. Estou certa de que os 8.314.000 votos que 
recebi são resultado do trabalho coletivo que nós do 
Partido dos Trabalhadores realizamos em São Paulo 
e no País nos últimos anos. 

O Governo da Presidenta Dilma significará uma 
nova etapa na história da retomada do desenvolvimen-
to do Brasil, iniciado pelo Presidente Lula. O avanço 
do projeto de transformação social e a consolidação 
de uma nação soberana e consciente da própria im-
portância no cenário internacional foram bandeiras 
conquistadas e ganharão ainda mais força e amplitude 
com a gestão da Presidenta Dilma.

Depois de eleger, por dois mandatos, um operário 
como Presidente da República, o Brasil escolheu uma 
mulher. Isto é, para mim, um avanço extraordinário, 
com desdobramentos para as meninas e jovens des-
te País. Laura e Maria Luiza, minhas netas, crescerão 
sabendo que mulher pode.

Estamos vivendo um quadro de profundas mudan-
ças em nossa sociedade. Já demos saltos importantes 
em questões voltadas à transferência de renda e à in-
clusão social. E apesar da tentativa de determinados 
setores em extrair do velho baú os seus mais primitivos 
preconceitos por meio de uma agenda conservadora, 
venceram os valores da mudança, da solidariedade, 
da tolerância e da democracia. Como disse Leonardo 
Boff, este momento exige como nunca antes na histó-
ria a vivência dos valores do feminino, de “dar centra-
lidade à vida, ao cuidado, á cooperação, à compaixão 
e aos valores humanos universais”. A expectativa do 
nosso povo é de que possamos contribuir muito para 
o Brasil seguir mudando.

Sabemos que a pluralidade e a diversidade são 
a essência e a riqueza desta Casa. A mim não faltará 
disposição e coragem para o diálogo franco, aberto 
e com muito respeito, principalmente agora, com a 
nova responsabilidade que me foi dada, sendo a pri-
meira mulher a ocupar a Vice-Presidência do Senado 
Federal e a primeira Senadora eleita pelo Estado de 
São Paulo.

A Presidenta Dilma, em seu discurso de posse, 
citou Guimarães Rosa, destacando: “a vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 
depois desinquieta. O que ela quer da gente é cora-
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gem”. E é esta coragem que termos que ter para levar 
à frente, com flexibilidade e determinação, as reformas 
tributária e política que nos são exigidas.

A reforma tributária para racionalizar e simpli-
ficar a cobrança dos impostos, desonerando a folha 
de pagamento, atacando o Custo Brasil e acabando 
com a guerra fiscal predatória entre os Estados da 
Federação. A política para decidirmos, enfim, sobre a 
melhor representatividade do voto. Em princípio, sou 
a favor da lista mista com quota para as mulheres e 
financiamento público para campanha, pois, sem isso, 
as mulheres vão levar cem anos para terem equidade 
no Parlamento.

Os últimos anos foram singulares, eu diria, na 
história econômica de nosso Brasil. Observamos a as-
censão de um contingente de 30 milhões de pessoas 
à classe média, assim como o crescimento da renda 
real e do emprego formal a níveis inéditos. Quantas 
pessoas neste Brasil não compraram tênis novo para 
os filhos, trocaram de carro e geladeira, andaram de 
avião, adquiriram produtos de higiene pela primeira 
vez ou colocaram aparelho nos dentes? O resultado 
foi que os pobres deste País seguraram a “marolinha”. 
E o mercado doméstico consolidou-se como principal 
força propulsora da economia nacional.

Pensando naqueles que têm menos e na classe 
trabalhadora, o Presidente Lula construiu uma política 
econômica consistente e compromissada com a sus-
tentabilidade macroeconômica.

Minha trajetória profissional e política sempre 
esteve marcada pela luta em favor dos que têm me-
nos, o que pude fazer concretamente como Prefeita de 
São Paulo, e pelo combate a todo tipo de preconceito 
e discriminação.

Quanto às relações homoafetivas, o Parlamento 
brasileiro se apequenou e caminhou em total disso-
nância com o Poder Judiciário e com a sociedade ci-
vil, onde conquistas extremamente importantes foram 
feitas, assim como as foram no Executivo.

O número de assassinatos homofóbicos cresce 
no Brasil. Enquanto os países vizinhos avançaram 
nos direitos de cidadania GLBT, nós somos notícia 
internacional com espancamento de homossexuais 
na principal avenida de São Paulo. Retomarei o tema 
através do desarquivamento do PCL 122, que crimi-
naliza a homofobia.

Em relação à violência contra mulheres, apesar 
de muitos progressos, infelizmente, os dados ainda 
são alarmantes. Há cerca de dois milhões de mulhe-
res espancadas por ano, ou seja, uma a cada quinze 
segundos. Há muito a ser feito, como construção de 
casas de acolhimento e atendimento de qualidade nos 
hospitais públicos.

Na última campanha eleitoral, nós vivemos ou-
tro retrocesso. Uma questão que provoca tanta dor 
e mortes, paixões e convicções religiosas, o aborto 
foi tratado de forma eleitoreira e inadequada. Sobre 
este assunto teremos que debater com serenidade e 
com respeito e avançar na legislação que hoje deixa 
milhares de mulheres abandonadas à própria sorte, 
ignorando os acordos internacionais compromissa-
dos pelo Brasil.

Legislarei e me posicionarei sempre em defesa 
dos direitos da cidadania de mulheres e homens e 
pelo respeito à diversidade cultural e liberdade de ex-
pressão, combatendo qualquer forma de violência ou 
discriminação sexual.

Outro tema de preocupação é a situação de di-
ficuldade de gestão das metrópoles. Após a formula-
ção da Constituição de 88, desenvolveu-se um pacto 
federativo com governos locais relativamente inde-
pendentes e fragmentados submetidos a ausência 
de mecanismos eficientes de gestão metropolitana. 
Hoje, a situação da segurança, do lixo, do transporte, 
dos hospitais e do desenvolvimento regional não pode 
mais ser tratadas isoladamente por cada cidade. Al-
guns países já acumularam a experiência de integra-
ção administrativa das metrópoles. Um bom exemplo 
é a região de Emilia Romana, na Itália, que conseguiu 
excepcional desenvolvimento desde que foi possível 
se tornar uma região.

Vou propor alteração legislativa que avance além 
de consórcios e agências. Um novo pacto federativo 
criando regiões metropolitanas que planejem, cuidem 
e implementem economicamente esta aglomeração 
humana, característica da modernidade. 

Vejo ali presente a Senadora Lídice, que também 
foi Prefeita de uma grande metrópole e que deve en-
tender muito bem a situação que vivemos nas grandes 
cidades, as cidades vizinhas, sem instrumentos para 
fazer face aos problemas que não podem ser resol-
vidos por uma grande cidade, mas que têm que ser 
resolvidos conjuntamente pela região. 

Continuo. 
Passadas algumas semanas das tragédias pro-

vocadas por enchentes e tendo consciência de que a 
pauta midiática já excluiu o tema das manchetes, fa-
mílias ainda se encontram desabrigadas pelas chuvas 
e em luto com a perda de entes queridos. O Governo 
Lula aportou um bilhão para obras de prevenção aos 
Municípios paulistas, além de lançar o PAC 2 para 
dois milhões de moradias no programa Minha, Casa 
Minha Vida. 

Colaborarei com a Presidenta Dilma nas ações 
de prevenção que encaminhou ao Congresso. Sugiro 
também à Prefeitura de São Paulo a recuperação do 
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plano Drenus – Programa de Drenagem Urbana e Res-
gate Social, elaborado no final de nossa gestão para 
ser financiado pelo BID.

Concluo fazendo um chamamento para que esta 
Casa esteja, mais do que nunca, sintonizada com os 
grandes objetivos deste Governo, em especial a erra-
dicação da miséria em nosso País.

Obrigada a todos pela atenção e pela oportu-
nidade de ser a primeira Vice-Presidenta do Senado 
brasileiro.

A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Per-
mite-me um aparte, Senadora Marta. 

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Com 
a palavra a Senadora Gleisi.

A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Para 
fazer uma saudação e dizer da honra que tenho em 
poder partilhar esse mandato com V. Exª no Senado 
Federal. Como disse em um pronunciamento da tribu-
na, muito do que sei de gênero e da luta das mulheres 
aprendi com V. Exª e com Rose Marie Muraro. Portanto, 
para mim, é uma honra muito grande. Quero desejar 
muito sucesso ao seu mandato, a sua gestão frente 
à Mesa e dizer que a história de V. Exª mostra que é 
uma mulher de coragem. Parabéns!

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Obri-
gada, Senadora. O mesmo eu posso dizer. Acho que 
sua chegada aqui também é uma alegria para nós 
mulheres porque vai ser uma força muito grande pela 
sua competência. 

Muito obrigada.
Obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Obrigado, Senadora Marta Suplicy. 
O Senador inscrito, que permutou com V. Exª, é 

o Senador Vital do Rego Filho, pela Paraíba. 
V. Exª tem dez minutos. 
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Meu Presidente Senador João Pedro, que tenho a hon-
ra de poder conhecer, estreitando os relacionamentos 
de amizade, até porque a minha Paraíba guarda, com 
muito afeto, um dos seus filhos; Srªs e Srs. Senado-
res, cumprimento o meu 1º Secretário, o meu amigo, 
meu Líder, Cícero Lucena, com quem tenho a honra 
de dividir com o Senador Santiago a representação 
paraibana nesta Câmara Alta; senhoras e senhores, 
a Constituição brasileira, no seu art. 18, define como 
autônomo o conjunto de entidades federativas compos-
tas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios.

Quero dizer, em termos práticos, que, ao menos 
no exercício de suas atribuições específicas, essas en-
tidades são independentes umas das outras e podem 

decidir seu caminho por conta própria. Na verdade, tal 
são a força e a imperiosidade do princípio federativo 
em nossa Carta que ele chega a constituir-se como 
uma cláusula pétrea, ou seja, uma disposição de ca-
ráter absolutamente imutável.

De fato, lemos, no inciso I do § 4º do art. 60 da 
Constituição Federal, que não será objeto de delibe-
ração a proposta de emenda constitucional tendente 
a abolir a forma federativa de Estado.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, precisamente 
pelo caráter central da ideia de federação no Direito 
Constitucional brasileiro, torna-se ao mesmo tempo 
lamentável e surpreendente concluir, com base num 
simples exame da realidade nacional, que a Federa-
ção brasileira está morrendo. Permitam-me repetir: a 
Federação brasileira está morrendo e morre justamen-
te por falta de condições materiais mínimas para que 
Estados e Municípios possam cumprir, ao menos de 
forma aceitável, seus deveres para com os cidadãos 
e as cidadãs a quem servem.

Bem sei que essa declaração, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pode até parecer excessiva-
mente forte para alguns, mas posso argumentar, caro 
Presidente, de modo bastante consciente, que é o 
contrário: grave mesmo é a situação de injustiça, de 
desequilíbrio e de virtual ilegalidade que caracteriza 
hoje o quadro federativo.

Sr. Presidente, é de conhecimento geral que, para 
arcar com os custos decorrentes do cumprimento de 
suas competências constitucionais, os Estados e Muni-
cípios executam uma série diversificada de despesas, 
que precisam alcançar o adequado equilíbrio com o 
volume das receitas que auferem.

O problema, entretanto, é que esse equilíbrio 
não se realiza de fato. Ou melhor: somente se realiza 
com a não prestação de vários desses serviços ao 
público, alguns deles absolutamente críticos e essen-
ciais. De um lado, as receitas. Em relação às receitas, 
nos últimos anos, atentem bem os senhores, a União 
tem apropriado algo em torno de 70% de tudo o que 
é arrecadado pelo setor público nacional, enquanto os 
Estados detêm pouco mais de 25% e os Municípios, 
insignificantes 5%.

Somente essa informação, Senador Cristovam, já 
mostra e demonstra até que ponto foi esticada a cor-
da do desequilíbrio em nossa Federação. É claro que, 
contudo, além das receitas tributárias diretas, Estados 
e Municípios também recebem determinadas transfe-
rências da União, a exemplos do FPE e FPM, para os 
quais os próprios Estados contribuem. Mas também 
é preciso relembrar que essa participação somente 
se dá sobre as receitas originárias de impostos, cuja 
representação, no montante da Federação, da arreca-
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dação federal, está sendo, nos últimos anos, sempre 
decrescente.

A parcela que mais cresce, aquela relativa à 
arrecadação das contribuições, não é compartilhada 
pela União com as demais instâncias federadas. Mas 
nem tudo se resume na injustiça da distribuição da 
arrecadação. O desequilíbrio, senhoras e senhores, 
se estende também ao mundo das obrigações, uma 
vez que elas representam, in concreto, a prestação de 
serviços que as administrações estaduais e municipais 
fazem à sociedade.

Ora, pergunto: existem áreas mais relevantes 
para o desenvolvimento social do que as de educa-
ção, de saúde, de segurança pública? Certamente, 
não mais que qualquer uma dessas. A verdade, en-
tretanto, é que a educação e a saúde são atribuições 
constitucionais dos Municípios. É a Constituição que 
assim determina.

Como, porém, os nossos Municípios – senhoras 
e senhores, uma reflexão – podem dar conta, mínima 
e adequadamente, da educação, da saúde, contando 
apenas com poucas receitas próprias, pouquíssimas, 
e repasses recebidos via FPM?

Além disso, o que dizer das responsabilidades 
dos Estados, que abrangem todo o espectro de ativi-
dades relativas à segurança pública, ou seja, Polícia 
Civil, Polícia Militar, agentes do sistema penitenciário, 
entre outros encargos? E ainda têm a ação subsidiária 
na educação e na saúde.

Fecha-se o círculo com o registro de inúmeras 
vinculações de receitas com as quais convivem Esta-
dos e Municípios, vinculações essas que tornam im-
possível o ato de administrar.

Descontadas as vinculações constitucionais, as 
legais, a dívida consolidada, a folha de pagamento, 
quase nada, mas quase nada mesmo sobra para o 
serviço a comunidades.

Há ainda um aspecto tão negativo para a saúde, 
para a higidez do pacto federativo quanto o desequilí-
brio financeiro que acabo de demonstrar. Trata-se, no 
jargão popular, do que chamamos tecnicamente tam-
bém de transferências voluntárias. Essas transferências, 
um instrumento aparentemente neutro de governança 
pública, têm representado, em vista da penúria a que 
se encontram reduzidos, uma verdadeira ferramenta 
de subordinação de Estados e Municípios.

A célebre imagem do pires na mão é, infeliz-
mente, uma boa metáfora de toda essa insustentável 
situação. Assim, se já restava bastante comprometido 
o princípio federativo em vista da absurda assimetria 
entre receitas e competências existentes nas esferas 
subnacionais, ainda mais grave se configura o quadro 
quando o mandamento constitucional de autonomia 

transforma-se, ao fim e ao cabo, em seu completo 
oposto, ou seja, de dependência e subordinação.

É com bons olhos, portanto, que vejo várias figuras 
de relevo do Executivo, entre elas a própria Presidente 
Dilma Rousseff, atribuir prioridade ao tema da reforma 
tributária na agenda legislativa deste ano.

O foco deste debate, entretanto, não pode ficar 
restrito, como até agora tem ficado, à formatação de 
um novo Imposto sobre Valor Agregado e aos seus 
efeitos sobre a repartição das receitas dessa modali-
dade de arrecadação entre os Estados.

É claro que interessa a todos os brasileiros a 
simplificação e a racionalização do Sistema Tributário 
Nacional, mas é fundamental que a pauta também se 
ocupe com rever a divisão do bolo arrecadatório en-
tre os três níveis federativos: o federal, o estadual e 
o municipal.

A consequência maior de não fazê-lo, Sr. Presi-
dente, é consagrar a degradação de nossa Federação 
numa estrutura nacional unitária, aquilo que acontece 
em países mais homogêneos, mais compactos, como 
Portugal, Chile e até mesmo França. Mas não pode ser 
seriamente considerada no Brasil pela enorme exten-
são territorial e pela sua imensa população.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, estejamos 
a postos. As disputas continuarão latentes e perversas 
na concentração do bolo tributário nacional. Estejamos 
a postos, repito, para que, com a reforma tributária que 
certamente virá à Casa, possamos salvar de uma vez 
por todas a angústia, a asfixia, a intolerância que muitas 
vezes ocupa Estados e Municípios quando...

(Interrupção do som.)

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 
...dificuldade da vida nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, pe-
dindo-lhe paciência, Senador João Pedro, para tratar 
rapidamente do orgulho que a Casa teve, agora há 
pouco, na Comissão de Justiça, de poder sabatinar 
uma das mais altas expressões do mundo jurídico do 
País. Trata-se do Ministro Luiz Fux. A votação ocorrerá 
após a sua sabatina. 

O Ministro Luiz Fux, de larga experiência na ma-
gistratura, deu-nos uma aula impressionante de Direi-
to Constitucional e de Direito Processual Civil. Ouvi e 
fiquei encantado. Fui o primeiro orador a sabatiná-lo 
e encontrei nele a emoção de um jovem de 57 anos 
fazendo sentir a justiça chegando pela força do apoio 
do Senado Federal.

Seja feliz o novo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Luiz Fux!

Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Obrigado, Senador Vital do Rego Filho. Quero 
lembrá-lo que V. Exª já saiu daquela brilhante Casa de 
Deputados para o Senado.

O próximo orador é o Senador Cristovam, do 
PDT.

Pela relação, seria o Senador Cícero Lucena, 
que solicitou uma permuta com V. Exª.

V. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tentei fazer 
um aparte ao Líder do PT, Senador Humberto Costa, 
mas não foi possível.

Eu queria naquele aparte dizer que concordo com 
praticamente a totalidade da reflexão dele em relação 
ao salário mínimo, mas acrescentar e pedir o seu apoio 
para que nós não deixemos aqueles que vivem de sa-
lário mínimo vivendo com os R$545,00 ou mesmo com 
os R$580,00. Um dia vai ficar reconhecida esse disputa 
do salário mínimo como “a guerra dos quatro pães”, 
porque a diferença entre os R$545,00 e os R$580,00 
permite ao trabalhador comprar quatro pães por dia. 
E essa é uma disputa, Senador João Pedro, que está 
sendo feita como se fosse uma disputa para de fato 
fazer uma revolução nas condições de vida do traba-
lhador brasileiro. 

Nesse últimos oito anos, o salário mínimo su-
biu 134%, e não se pode dizer que tenha havido uma 
melhora de 134% na qualidade de vida do nosso tra-
balhador. Aumentou 134%, em termos reais, o contra-
cheque do salário mínimo, descontada a inflação, mas 
ele continua passando de duas a três horas dentro do 
ônibus para ir para casa e para o trabalho todos os 
dias – isso, sim, é a qualidade de vida; suas famílias 
continuam nas filas dos hospitais sem ser atendidas – 
isso, sim, seria uma grande conquista dos trabalhado-
res; seus filhos não tiveram melhoria substancial nas 
escolas onde estudam – isso, sim, seria uma melhoria 
da qualidade de vida; suas casas continuam sem as 
condições de higiene que deveríamos garantir a todo 
trabalhador. 

Eu gostaria de pedir – e já conversei com ele – 
ao Senador Humberto que nós trabalhemos o assunto 
do salário mínimo na sua dimensão global, ou seja, 
aquela parte que vem no contracheque, que serve 
para que ele compre os quatro pães a mais por dia, 
e a parte que não vem no contracheque, que são os 
serviços públicos a que o trabalhador deve ter direi-
to de receber: a escola de qualidade do seu filho, um 
sistema de transporte público eficiente, um serviço de 
saúde que lhe permita sobreviver e sobreviver bem. 
Isso é o que a gente deveria trabalhar. Monetarizar as 

condições de vida de um trabalhador é degradar a re-
muneração que ele deve receber. Nós temos de ver a 
remuneração na sua totalidade, da parcela financeira 
e da parcela não financeira.

Eu gostaria de ver as centrais de trabalhadores 
aqui lutando por R$2 mil de salário mínimo, R$3 mil 
por mês de salário mínimo, porque menos que isso não 
dá para pagar uma escola para o filho, não dá para 
pagar um seguro de saúde para a família, não dá para 
construir a casa e colocar água e esgoto. 

Já que não é possível esse valor – e nós sabe-
mos que não é, não apenas por uma questão de gas-
tos públicos, mas até por uma questão de renda na-
cional, que tem um limite especifico, que está abaixo 
de R$3 trilhões –, trabalhemos a outra parte, Senador 
João Pedro.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte, 
Senador.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Com o maior prazer.

Façamos uma espécie de choque social neste 
País; um choque social que eleve não 4, 5, 6, 10, nem 
20, nem 30, nem 100%, mas que aumente mais do 
que isso na qualidade de trabalho e de vida do tra-
balhador.

Eu gostaria de, aqui, apelar ao Líder Senador 
Humberto Costa, do meu Estado – embora eu repre-
sente o Distrito Federal, S. Exª é pernambucano como 
eu –, para que a gente se sente para discutir um sa-
lário mínimo total.

Isso foi feito em 2005. Em 2005, eu aqui debati o 
salário mínimo e insisti que é um erro ficar apenas na 
parte monetária. Exigi, para votar aquele salário míni-
mo do Governo, que se fizesse um choque social, e foi 
feito o acordo. Aqui veio o Ministro Palocci, o Líder era 
Mercadante, fizemos uma reunião, e eu apresentei o 
conjunto de medidas que considerava necessárias para 
que a gente fizesse choque social. Isso foi aprovado, 
tirando três das medidas que propus. Foi assinado o 
acordo. O Senador Garibaldi era o Líder do Orçamento 
e incluiu tudo isso. E, um dia, pela Folha de S.Paulo, 
descobri que o Presidente Lula havia vetado, depois 
de todo o acordo feito aqui.

Desta vez, temos uma complicação: é que o Or-
çamento já está aprovado. Mas esta Casa pode rever 
o Orçamento; podemos deslocar partidas, rubricas, 
recursos. Um choque social no transporte, na saúde, 
na educação, não uma revolução nisso, mas um cho-
que social imediato, não tenha dúvida, custa menos do 
que o aumento de R$20,00, R$30,00 no salário mínimo 
mensal de cada trabalhador. Custa menos, quando a 
gente soma, e traz um impacto muito maior.
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Convido o Senador Humberto Costa a nos sen-
tarmos para discutir essa possibilidade de trabalhar 
o salário mínimo não apenas como sua parte mone-
tária – que ele insiste, e pode ter razão, que, se au-
mentarmos mais esse pouco que as centrais sindicais 
pedem, vou repetir, esse pouquíssimo que as centrais 
sindicais pedem, pode estourar as contas. Discutamos 
isso, mas discutamos mais que isso. Como compen-
sar com o real – não o real moeda, real de realidade 
–, como compensar o trabalhador naquilo que mais o 
aflige: seu tempo perdido no transporte, as péssimas 
condições das paradas de ônibus? Só a melhoria das 
paradas de ônibus já daria um choque social neste País 
que representaria mais do que os menos de R$1,00 
por dia a mais no salário mínimo. 

Acho que está na hora de nos sentarmos para 
discutir o salário mínimo na sua plenitude: da parte 
monetária, que vai no contracheque, e da parte que ele 
vê nas ruas, ao usar os serviços públicos, que devem 
ser gratuitos e, portanto, podem funcionar como uma 
remuneração; a remuneração do real, na realidade.

Era isso que eu queria falar, mas há o aparte que 
terei o maior prazer em ouvir.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Serei bre-
ve, Senador. Só quero dizer da minha satisfação em 
ouvi-lo. Como é bom a gente poder ouvir um homem 
independente, um homem que está sempre ao lado 
do povo, um homem que pensa no povo, um homem 
que se dedica ao povo. É o que V. Exª está fazendo 
nessa tribuna hoje à tarde, preocupado com o povo 
brasileiro. A sua voz é a voz do povo brasileiro. O povo 
brasileiro, Senadores, precisa de políticos que falem 
por ele nesta Casa e em outras casas legislativas. V. 
Exª está ao lado do povo brasileiro e falando aquilo 
que o povo brasileiro quer ouvir. Viva o Senador Cris-
tovam Buarque! 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu agradeço muito, Senador, a sua fala, e insisto 
que realmente precisamos trazer aqui para dentro a 
pauta do trabalhador, a pauta do povo, e essa pauta é 
constituída pelo salário mínimo que entra no seu con-
tracheque, contracheque que se aumentar mais do que 
se pode trará inflação, e trazendo inflação roubará, no 
outro mês, aquilo que ele recebeu.

Mas não nos contentemos com um salário mí-
nimo pequeno e nem analisemos o salário mínimo 
apenas na ótica monetária do contracheque. Analise-
mos a totalidade. Para isso, a Presidenta Dilma pode 
perfeitamente fazer um choque social, até com outro 
nome, como ela gosta: um PAC de complementação 
do salário mínimo monetário com a oferta de serviços 
públicos de qualidade para o nosso trabalhador.

É isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de falar 
diretamente para o Senador Humberto Costa. Mas fica 
aqui indiretamente a minha disposição de conversar 
com ele para encontrarmos um caminho de aumentar 
ao máximo o salário do trabalhador, dentro dos limi-
tes financeiros, mas a totalidade do salário, incluindo 
aquilo que não é financeiro, que não pesa nas contas 
da Previdência.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Quero comunicar ao Plenário que a Presidên-
cia está retardando a abertura da Ordem do Dia na 
expectativa da conclusão dos trabalhos da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que está votan-
do a indicação do nome do Ministro Luiz Fux para o 
Supremo Tribunal Federal. Tão logo seja encerrada a 
reunião daquela Comissão, nós abriremos a Ordem 
do Dia. Enquanto isso, presidirá esta sessão a nossa 
querida Senadora Vanessa Grazziotin, que vai conce-
der a palavra aos oradores inscritos.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pela Sra. 
Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretária.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com a palavra o Senador Cícero 
Lucena, como orador inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem já apresentei 
voto de pesar pelo falecimento do jornalista e radialista 
Ivan Thomaz, como também de Dª Lourdes Milanez. 
Infelizmente, hoje apresento mais um requerimento 
de voto de pesar pelo falecimento do jornalista que 
foi presidente do jornal público mais antigo do País, A 
União, o Sr. Itamar da Rocha Cândido. Peço, pois, nos 
termos regimentais, à Mesa do Senado que transmita 
esses votos aos familiares enlutados.

No início desta Legislatura quero registrar que o 
PSDB é um partido que tem compromisso com o Bra-
sil e aqui, no Congresso Nacional, fará uma oposição 
responsável e de alto nível. Não somos daqueles do 
quanto pior melhor.

Assim, quero registrar a iniciativa do Governo 
Federal em distribuir, gratuitamente, medicamentos 
para hipertensos e diabéticos na rede “Aqui tem Far-
mácia Popular.” 

Essa iniciativa já faz parte das políticas públicas 
desenvolvidas nos governos do PSDB. Quando tive a 
oportunidade de ser prefeito da cidade de João Pes-
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soa, entre 1997 e 2004, a nossa administração criou 
esse benefício. Além de oferecer gratuitamente os re-
médios de uso contínuo na rede municipal de saúde, 
também criamos, para atender a esses pacientes, o 
programa de distribuição de medicamentos em domi-
cílio pelos Correios.

Essa ação garantiu maior dignidade e respeito a 
quem precisava da ação da prefeitura. Assim, eliminamos 
as longas filas de espera na rede pública de saúde e até 
mesmo a falta de remédios. E mais, com planejamento, 
reduzimos o desperdício e desvios, bem como diminuí-
mos os custos com a compra desses remédios.

Esse exemplo foi adotado pelo então prefeito de 
São Paulo, José Serra, e também no Governo do Estado 
de São Paulo. No governo do PSDB, em São Paulo, o 
programa “Dose Certa” já distribui gratuitamente diver-
sos tipos de medicamentos básicos, sendo que parte 
desses medicamentos é produzida pela Fundação para 
o Remédio Popular, laboratório público do Governo do 
Estado de São Paulo que cobre as necessidades de 
medicamentos da maioria das doenças mais comuns 
e seus sintomas, como verminoses, febre, dor, infec-
ções, inflamações, pressão alta, diabetes, doenças do 
coração, entre outras. Encontram-se também incorpo-
rados ao programa os contraceptivos e medicamentos 
para a saúde mental.

Voltando ao programa de distribuição pelos Cor-
reios de medicamentos de uso contínuo em João Pes-
soa, quero registrar que, em função da sua paralisação 
pelo prefeito que me sucedeu, apresentei em 2007, no 
Senado Federal, um projeto de lei que acrescenta ao 
Sistema Único de Saúde o fornecimento desses me-
dicamentos de uso continuado, não sujeitos a contro-
le especial, em domicílio, pelos Correios ou Agentes 
Comunitários de Saúde.

O Projeto de Lei nº 28, de 2007, foi aprovado 
por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais, 
bem como por este Plenário, e enviado à Câmara dos 
Deputados em 21 de agosto de 2007. Aguarda para 
ser debatido de forma conclusiva, infelizmente, desde 
2008, naquela Casa.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores e amigos da TV 
Senado, peço que o Governo Federal saia da propa-
ganda e abrace verdadeiramente o programa de distri-
buição gratuita de medicamentos, e que esse benefício 
chegue a todos os Municípios brasileiros, principalmente 
os menores e o de menor renda per capita.

Aproveito também para registrar, com satisfação, 
que estamos nesta Casa, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e, logo mais, aqui no plenário, para 
aprovarmos, assim eu espero e creio, a indicação do novo 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, pois, tenho certeza, 
ganha a Justiça brasileira com a sua nomeação.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador 
Cícero Lucena, pelo pronunciamento.

Neste momento convido V. Exª a dirigir os traba-
lhos para que eu possa utilizar a tribuna.

A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de 
Secretária, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, 1º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB - 
PB) – Pela ordem de inscrição, convido a Senadora 
Vanessa Grazziotin para fazer uso da palavra pelo 
tempo de dez minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, nobre Senador Cícero Lucena, 
Srªs e Srs. Senadores, companheiras e companheiros, 
participei até há poucos instantes, Sr. Presidente, da 
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania que analisa e faz a sabatina do Ministro do STJ, 
indicado pela Presidente da República, Dilma Rousse-
ff, para a ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal 
com a aposentadoria do Ministro Eros Grau.

Quero dizer, Sr. Presidente, que ouvimos, todos 
nós que estávamos lá, com muita atenção, os pouco 
mais de trinta minutos que ele falou inicialmente. E 
tive oportunidade de dizer-lhe que o que me chamou 
a atenção não foi apenas o domínio que ele tem na 
área do Direito, pela brilhante carreira de 30 anos que 
desenvolve, uma carreira ilibada, mas a unanimidade 
que ele conseguiu formar nesta Casa.

O Senador Aécio Neves disse, de forma clara e 
objetiva, que o Ministro Fux não é um Ministro indica-
do por um grupo político, mas é um Ministro indicado 
e apoiado por todos os grupos políticos.

Mas eu dizia que o que mais me impressionou, 
Sr. Presidente, Senador Cícero, foi a forma emocionada 
como ele se manifestou, especialmente no final de sua 
fala, o que não é comum principalmente em um homem 
público. Aquilo deixou todos nós muito impressionados, 
porque tive a clara impressão, e não somente a clara 
impressão, mas o sentimento, de que ele é uma pes-
soa justa ou procura se pautar pelo princípio da justiça. 
Esse é o princípio número um que deve nortear todo 
homem e toda mulher que estão na vida pública, mas 
sobretudo aqueles que atuam na área do Direito, aque-
les que são escolhidos para julgar, para analisar.

Então, quero dizer que fiquei muito emocionada, 
mas, acima de tudo, feliz, em saber que a Suprema 
Corte deste País deverá certamente receber um ho-
mem com a qualidade do Ministro Luiz Fux.
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Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, ontem foi lançado pelo Ministério de Minas 
e Energia o Plano Nacional de Mineração, que prevê 
metas para o setor de mineração até o ano de 2030.

O plano traça, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, diretrizes gerais para as áreas de geologia, re-
cursos minerais, mineração e transformação mineral. 
Trata-se de um plano que prevê investimentos, na sua 
grande maioria privados, da ordem de US$350 bilhões, 
até 2030. É um plano que prevê – veja, Sr. Presidente, 
a importância – a criação de uma agência nacional de 
mineração, prevê a criação e a consolidação do mar-
co regulatório da mineração em nosso País, além de 
mudanças profundas na outorga dos títulos minerais 
e uma nova política para os royalties do setor.

Ora, o plano lançado ontem e certamente as me-
didas que serão enviadas à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal pela Presidência da República 
visam a uma transformação e, no meu entender, a um 
fortalecimento muito claro da atividade mineral em 
nosso País. E isso é muito importante, Sr. Presidente, 
porque o Brasil não é apenas uma das maiores na-
ções do Planeta; o Brasil não é apenas um país que 
tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados; o 
Brasil não é apenas um país que detém a maior flo-
resta tropical do Planeta; o Brasil não é apenas o país 
que detém a maior reserva de água doce do Planeta; 
o Brasil é um país que tem uma grande e diversa re-
serva de minerais.

Eu aqui quero citar um exemplo. Temos um miné-
rio denominado silvinita, do qual é extraído o potássio, 
elemento importante na indústria de alimentos, na in-
dústria farmacêutica, na agricultura, onde é utilizado 
como fertilizante. E o Brasil hoje importa grande parte 
do potássio que consome. Ocorre, Senador Pimentel, 
que temos no Brasil, especialmente lá no meu querido 
Estado do Amazonas, a maior reserva de potássio do 
Planeta, que não está sendo explorada. Estamos em 
negociação, em conversação com a Petrobras, há mui-
to tempo, para que ela inicie a exploração do potássio. 
Isso vai contribuir não apenas com meu Estado, mas 
vai melhorar o resultado da balança comercial brasi-
leira, porque deixaremos de importar e passaremos a 
exportar esse minério importante.

Então, vejo, Sr. Presidente, nesse plano, no lan-
çamento dessa nova política para o setor mineral, uma 
luz importante. E vejo também que estamos inauguran-
do, principalmente desde 2002, quando o Presidente 
Lula assumiu o poder neste País, um novo momento, 
um momento em que nossas riquezas vêm sendo ex-
ploradas. Mas, o que é principal: nossas riquezas vêm 
sendo exploradas e seus frutos utilizados em benefício 
da população brasileira, em benefício do fortalecimento 

do Estado nacional. Assim é com o pré-sal, cuja vota-
ção já iniciamos no Congresso Nacional, na Câmara e 
no Senado, mas falta concluir ainda a votação do pré-
sal, falta analisarmos um tema muito sensível que é a 
distribuição dos royalties do pré-sal.

O pré-sal, no que aprovamos recentemente, no 
final da Legislatura passada, é algo muito importante, 
e não sei se a grande maioria da população brasileira 
já se deu conta disso. Mudamos o marco regulatório, 
mudamos a forma com que trabalhávamos essa rique-
za no Brasil, que era a concessão, ou seja, a posse da 
riqueza mineral do petróleo era do Brasil, mas o País, 
a Nação brasileira, o Governo concedia a exploração a 
uma empresa privada, que poderia ser a Petrobras ou 
outra empresa privada. E essa empresa se apropriava 
da maior parte da riqueza, devolvendo ao poder públi-
co, ao Estado nacional uma pequena parcela, através 
do pagamento dos royalties e da participação especial. 
Pois nós mudamos. Na Câmara, isso foi mudado; aqui, 
isso também foi mudado, apesar de os oposicionistas, 
de os partidos que faziam oposição ao Governo Lula 
terem encaminhado contra essa votação. Porém, a 
maioria, de forma sábia e correta, aprovou essa mu-
dança. e hoje temos o sistema de partilha.

O que é o sistema de partilha? É um sistema que 
prevê a exploração do petróleo por uma empresa con-
tratada por outra empresa estatal, que será criada, e 
grande parte do lucro não ficará mais para a empresa 
privada, ficará para o Estado brasileiro. E as empre-
sas que trabalharão extraindo essa matéria-prima tão 
importante no mundo inteiro serão remuneradas – e 
bem remuneradas – por isso. Agora, a grande parcela 
dos recursos, Senador Mozarildo Cavalcanti, vai ficar 
para o Estado brasileiro, vai ser aplicada num fundo 
que nós também aprovamos, um fundo que vai cuidar 
da educação – 50% dos recursos serão destinados 
à educação –, vai para o meio ambiente, vai para o 
combate à pobreza.

Enfim, estamos vivemos mudanças profundas 
no Brasil, e mudanças positivas, que vão ao encontro 
dos anseios da população.

Eu fico preocupada, Sr. Presidente, quando vejo 
alguns pronunciamentos abordando que o Brasil está 
desperdiçando muitos recursos com o pagamento, 
por exemplo, do servidor público, que aumentou; que 
é preciso diminuir os gastos públicos... Ora, como se 
faz educação, se não se paga bem o professor? Como 
se faz saúde, se não se contrata e não se paga bem 
um médico? O Ministro Pimentel, hoje Senador, mas 
foi titular da Pasta da Previdência, sabe que precisa-
va de médicos peritos bem pagos, ou médicas peri-
tas bem pagas. precisa de profissionais competentes 
para fazer a máquina do Estado andar. Por isso que, 
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a cada dia, tenho mais convicção – e não só convic-
ção –, tenho muita alegria de fazer parte e de ajudar 
este Governo a desenvolver a política, a desenvolver 
este trabalho...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PT – 
AM) – Eu peço a V. Exª tempo para concluir, Sr. Pre-
sidente.

Eu sei que muitas mudanças precisarão ocorrer. 
Mas perseguiremos, uma a uma, todas as que forem 
necessárias ao nosso Brasil. Eu não tenho dúvida 
nenhuma.

A Presidenta Dilma nunca foi candidata a nada. 
Hoje, é a Presidenta da República Federativa do Brasil. 
A primeira mulher a presidir nosso País. E por quê? Por-
que o povo brasileiro entendeu a mensagem. Não ape-
nas entendeu, mas o povo brasileiro abraçou as suas 
propostas e deu a ela uma bela vitória. Meu Amazonas 
foi o Estado que, proporcionalmente, deu à Presidente 
Dilma o maior percentual de votação de todo o Brasil. 
Isso porque nós reconhecemos que o Presidente Lula 
foi um grande Presidente para o Brasil e, sobretudo, 
para o Amazonas, que vive de um modelo econômico 
que gira em torno da Zona Franca de Manaus – um 
modelo econômico organizado e dirigido pelo Governo 
Federal. E o Presidente Lula não só nos deu atenção, 
mas possibilitou que a Zona Franca se desenvolvesse 
e que nosso Estado do Amazonas também passasse 
a viver momentos melhores.

Então, quero aqui dizer que fico feliz com tudo 
o que está acontecendo, com o lançamento do Plano 
Nacional de Mineração e com todas as mudanças que 
certamente esta Casa, em breve, deverá analisar.

Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Pela ordem de inscritos, Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Cícero Lucena, Presidente desta sessão, 
Srªs e Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal estão se articulando para recriar a 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa.

Nesta quarta-feira, no final do expediente, tere-
mos uma reunião de trabalho com uma série de Sena-
dores e Senadoras, de Deputados e Deputadas para 
recriar essa importante Frente Parlamentar, os quais 
na legislatura passada se articularam e aprovaram 
um conjunto de normas que permitiram às micro e às 
pequenas empresas, aos empreendedores individuais 
crescer no Brasil.

Para se ter uma ideia, em 2006, quando aprova-
mos a Lei Complementar nº 123, criando o Simples 
Nacional, nós tínhamos apenas um milhão, trezentos 
e trinta e sete mil micro e pequenas empresas no Bra-
sil; quatro anos depois, estamos com cinco milhões, 
quatrocentas mil micro e pequenas empresas forma-
lizadas no Brasil.

Quando analisamos os quinze milhões de em-
pregos gerados a mais no Brasil a partir de 2003, os 
grandes empregadores no Brasil são exatamente as 
micro e pequenas empresas, que estão voltadas prin-
cipalmente para o mercado nacional. E, quando nós 
recuperamos o poder de compra do salário mínimo, da 
massa salarial da sociedade brasileira, estamos na ver-
dade fortalecendo as micro e pequenas empresas.

Em 2008, a Câmara dos Deputados e o Senado, 
por unanimidade, aprovaram a Lei Complementar nº 
128, que criou o empreendedor individual. Essa nova 
modalidade entrou em vigor em julho de 2009. Traça-
mos uma meta, em 2010, de chegar em dezembro de 
2010 com um milhão de empreendedores individuais 
formalizados no Brasil. Fechamos o ano com novecen-
tos e um mil empreendedores individuais formalizados 
que saíram da ilegalidade, da informalidade e integra-
ram o setor formal da nossa economia. E neste 2011 
queremos, mais uma vez, traçar como meta a forma-
lização de mais um milhão de empreendedores indi-
viduais para que possamos cada vez mais fortalecer 
o empreendedorismo, os pequenos negócios.

Quando a gente observa o conjunto de normas, 
de demandas que apresentam ao Congresso Nacional 
a sociedade brasileira, a primeira delas é exatamente 
a ampliação do teto do empreendedor individual, que 
havíamos fixado em R$36 mil lá em 2008, mas esse 
teto já era discutido desde 2003, quando foi apresen-
tado nesta Casa o projeto inicial para formalizar esse 
segmento. Queremos elevá-lo para R$48 mil. E o teto 
da micro e da pequena empresa, que desde 2006 é 
de R$2,4 milhões, precisamos elevar para pelo menos 
R$3,6 milhões, porque estamos tendo, Sr. Presiden-
te, uma série de pequenas empresas criando outras 
empresas para não extrapolar o teto hoje existente e 
com isso ser excluídas do Simples Nacional. Outros 
setores simplesmente perdem o ânimo empresarial de 
continuar crescendo e, com isso, deixam de gerar mais 
riqueza e mais trabalho para a nossa sociedade.

Por isso, nós precisamos retomar urgentemente 
essa Frente Parlamentar Mista do Senado e da Câmara 
para fazermos essa interlocução com todos os setores 
da sociedade, deixando claro que esse segmento foi 
capaz de gerar, ao lado de outro setor da economia, 
15 milhões de novos empregos nos últimos oito anos. 
Queremos que, nos próximos quatro anos, continuem 
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contribuindo cada vez mais com nossa economia. E é 
por isso que nós temos um projeto de lei complementar 
em tramitação, de origem na Câmara dos Deputados, 
que vai chegar ao Senado. Precisamos criar o mesmo 
entendimento político para ser aprovado pelo maior 
número possível de Congressistas das duas Casas, 
porque essa legislação é feita para o Estado nacional, 
é feita para o setor que mais gera emprego e que mais 
contribui com a nossa economia.

Quando nós paramos para analisar a chamada 
nova classe média, de 32 milhões de pessoas que 
ascenderam na pirâmide social de 2006 para cá, ve-
rificamos que a sua ampla maioria está vinculada ao 
empreendedorismo, à micro e à pequena empresa. E 
é esse setor da nova classe média que está também 
alavancando a nossa economia, aumentando o con-
sumo, aumentando o investimento e criando a pou-
pança nacional.

Qualquer um de nós que pegar os estudos do 
setor empresarial que planejam 2011, verificará que 
apontam para algo em torno de 9,1 milhões de pessoas 
que pretendem comprar carros em 2011 no Brasil. Se 
metade desse público efetivamente resolver atender o 
seu desejo, será algo em torno de quase cinco milhões 
de novos carros emplacados no Brasil. Para se ter uma 
ideia, em 2010, todos os carros emplacados no Brasil 
foram algo em torno de 2,7 milhões. Isso implicaria, 
basicamente, dobrar a quantidade de veículos comer-
cializados no mercado nacional em 2010. E aí o tema 
da mobilidade urbana precisa estar presente a fim de 
que possamos dar condições para que esse segmento 
da sociedade, que até ontem vivia na informalidade, 
vivia na ilegalidade, possa também participar dos bens 
de consumo da sociedade brasileira.

Se nós vamos para o mundo do crédito, é verda-
de que o sistema financeiro ampliou muito a oferta de 
crédito, mas esse é um setor para o qual precisamos 
ter um olhar diferenciado, principalmente para o em-
preendedor, individual que até ontem estava na infor-
malidade. Em 2008, eram 11 milhões de empreende-
dores individuais que estavam na informalidade. Como 
empreendedores individuais, 901 mil desse público já 
estão formais, mas precisamos ainda trazer os dez 
milhões que remanescem na informalidade.

Em qualquer praça do Brasil, encontramos os 
feirantes, os pipoqueiros, os borracheiros, as manicu-
res, os mais variados setores da economia que que-
rem crescer. E, para crescer, é preciso estar formal. 
Querem ter acesso ao crédito e, para terem acesso 
ao crédito, precisam do CNPJ, precisam estar formais. 
Querem fidelizar o seu cliente, o seu consumidor para 
garantir a qualidade do produto e, acima de tudo, ter 

o mercado cada vez mais crescente. Para isso, preci-
sam estar formais.

Por isso é que eu peço aos Pares que, da mes-
ma forma que a legislatura anterior se debruçou sobre 
esse tema da micro e da pequena empresa, tenhamos 
espaço entre os 81 Senadores e Senadoras, tenhamos 
o mesmo apoio que tivemos na legislatura passada...

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Sr. Presi-
dente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ... 
e com isso contribuir para o crescimento da nossa 
economia.

Quero aqui dar um aparte à Senadora do Rio 
Grande do Sul.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Meu caro 
Senador José Pimentel, quero me associar, endossar 
integralmente as suas posições a respeito de uma po-
lítica própria para as micro e pequenas empresas do 
nosso País. É muito importante até em função de que, 
facilitando a vida dessas empresas e dos empreende-
dores, estaremos contribuindo muito para a formaliza-
ção da economia de um setor que cresce muito, mas 
que está hoje, pela falta dessas políticas e da própria 
votação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
impossibilitado de crescer, como é o desejo da maio-
ria desses empreendedores talentosos e esforçados. 
Endosso a sua posição e, como o senhor, participo 
a partir de hoje da Frente Parlamentar em defesa da 
micro, pequena e média empresa do Brasil. Muito obri-
gada pela sua colocação e me associo inteiramente 
ao que o senhor está fazendo, na defesa desse setor 
tão fundamental da nossa economia.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Eu 
é que agradeço.

Quero registrar que esse segmento também am-
plia muito a cobertura previdenciária. Só sabe o que 
representam os benefícios da Previdência Social quem 
necessita deles. A mulher empreendedora informal, 
quando ganha a sua criança, não tem um único dia de 
licença para cuidar da sua criança, porque não tem o 
salário-maternidade. Nós, quando adoecemos, se não 
utilizamos o procedimento formal, se não temos vin-
culação com a Previdência Social, não nos podemos 
recuperar da nossa doença para voltar a produzir cada 
vez mais. Quando chega a terceira idade, em que pre-
cisamos da proteção do Estado, aqueles que não têm 
cobertura previdenciária também não têm aposenta-
doria. E, quando Deus nos leva, para proteger nossos 
dependentes, é a Previdência Social que faz isso.

Por isso, Sr. Presidente, um dos grandes objetivos 
também da formalização da micro, da pequena empresa 
e do empreendedor individual é, exatamente... 

(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (José Pimentel. PT – 
CE.) ...oferecer à sociedade brasileira cobertura pre-
videnciária.

Muito obrigado e vamos trabalhar com a Frente 
Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 
– Obrigado, Senador José Pimentel. Quero dizer tam-
bém da minha disposição de participar dessa Frente, 
por compreendermos a importância dela na economia 
brasileira e na geração de emprego.

Pela ordem dos inscritos, Senador Cyro Miran-
da.

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ou o Governo brasilei-
ro cria coragem e ímpeto para colocar a Infraero nos 
trilhos, ou o Brasil passará por um verdadeiro vexame 
internacional durante a Copa do Mundo de 2014 e nas 
Olimpíadas de 2016. 

A última coisa que podemos desejar para o nosso 
País são cenas transmitidas pelas redes internacionais 
de televisão de turistas estrangeiros amontoados nos 
saguões dos aeroportos brasileiros. Tudo em razão de 
atrasos de voos que resultam num verdadeiro caos 
aéreo e que podem transformar-se em prejuízo para 
os torcedores de inúmeros países durante a Copa de 
2014. 

O momento pede de urgência, e não há espa-
ço para disse me disse. A verdade é que, dos R$5,5 
bilhões previstos para investimentos em infraestrutu-
ra aeroportuária até a Copa de 2014, apenas R$195 
milhões já foram contratados, e R$54 milhões, execu-
tados; ou seja, o País está atrasado na execução das 
obras e já é motivo de preocupação para as autorida-
des internacionais.

Hoje, os principais aeroportos do País, Natal, 
Belo Horizonte/Pampulha, Belo Horizonte/Confins, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, São Pau-
lo/Congonhas, São Paulo/Guarulhos, operam acima 
da capacidade e já não suportam a atual demanda 
de passageiros. Que dirá o crescimento da demanda, 
durante o ano de 2014 e, principalmente, em junho, 
mês do advento!

O mais grave é que obras como a do aeroporto 
de Guarulhos e do aeroporto de Santa Genoveva, em 
Goiás, encontram-se paradas por indícios graves de 
sobrepreços, apontados pelo Tribunal de Contas da 
União. De acordo com o Ministro Benjamin Zymler, o 
TCU aguarda informações da Infraero sobre as obras 
do aeroporto de Goiânia, por exemplo, desde 2007. 

O fato é que a Infraero tem sido vagarosa, le-
tárgica na implantação dos planos de expansão dos 
aeroportos brasileiros e não parece preocupada o su-

ficiente com a paralisação das obras de Guarulhos, 
Vitória e Goiânia, entre outros. 

O caso do aeroporto de Macapá é emblemático: a 
obra foi iniciada em 2004, portanto, um ano antes das 
obras do aeroporto de Goiânia. Mas somente agora, 
em 28 de janeiro, foram definidas adequações do con-
vênio para a retomada de obras, que, de acordo com 
o TCU, tiveram R$50 milhões desviados. A previsão é 
que o aeroporto seja inaugurado em 2013, embora a 
previsão inicial fosse para 2007.

Sr. Presidente, o Governo não pode ficar inerte 
diante desse quadro e dos alertas emitidos por autori-
dades do setor aeronáutico. O Presidente da Associa-
ção Internacional de Transportes Aéreos (Iata), Giovani 
Bisignani, criticou a infraestrutura aeroportuária bra-
sileira, classificando-a de inadequada para atender a 
grandes eventos, como a Copa e as Olimpíadas.

É urgente que o Governo, por intermédio da In-
fraero, sente-se à mesa com as empresas contratadas 
para a realização das obras dos aeroportos e cheguem 
a um acordo para dar continuidade aos trabalhos, nos 
termos das recomendações feitas pelo TCU. 

Se as empresas não se mostrarem inclinadas a 
aceitarem as condições, que se promovam novas licita-
ções, porque nossos aeroportos agonizam e precisam 
de socorro imediato. Se o Governo não acelerar o rit-
mo, por meio de um plano estratégico de execução de 
obras, com cronograma rigoroso para o cumprimento 
de metas, o Brasil não vai dar conta da tarefa que se 
coloca diante do País. São apenas três anos e meio 
até a Copa de 2014, o que, em termos de execução 
de obras em aeroportos, é muito pouco. 

Já passamos da hora de ajustar o compasso da 
infraestrutura dos aeroportos com a crescente deman-
da de passageiros.

Veja, Sr. Presidente, que, se o País tiver um cres-
cimento do PIB da ordem de 5% ao ano, até 2014, e 
os preços médios da passagem se mantiverem está-
veis como hoje, teremos 45 milhões de passageiros 
viajando de avião no Brasil por ocasião da Copa do 
Mundo. Se o crescimento do PIB aumentar para 7%, 
serão 71 milhões de passageiros.

O setor de transporte aéreo tem crescido, em mé-
dia, 10% ao ano e, considerando o pico previsto para o 
mês de junho de 2014, serão 4 milhões de passageiros 
voando pelo Brasil, a maior parte de estrangeiros.

Creio que esses números retratam a justa di-
mensão do desafio diante do Governo brasileiro, mais 
especificamente da Infraero. As autoridades precisam 
acordar para o fato de sermos um País de dimensões 
continentais, sem ferrovias capazes de se colocarem 
como alternativa ao transporte aéreo. Nesse contexto, 
os turistas que se deslocarem de uma sede para outra 

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 02457 

da Copa vão fazê-lo de avião, e não podemos acolher 
nossos visitantes em terminais improvisados, indignos 
de um país emergente.

É verdade que há uma promessa de ação do 
Governo com a nomeação de Gustavo do Vale para a 
Presidência da Infraero, antes da anunciada criação 
da Secretaria de Aviação Civil, conforme noticia hoje 
o jornal O Globo. Mas, até a nomeação de Vale, serão 
duas semanas, e até a criação da nova secretaria, pelo 
menos alguns meses.

Assim, Sr. Presidente, o tempo passa, o crono-
grama aperta, e as obras continuam no papel.

É hora de o Governo agir com rapidez e presteza! 
É hora de a Infraero sair do estado de letargia!

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Chamando pela ordem dos inscritos, Senador 
Ciro Nogueira. (Pausa.) 

V. Exª declina?
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – De-

clino.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Convido o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, a informação que quero trazer ao Se-
nado é que, no meu gabinete, os Senadores que assim 
o desejarem poderão encontrar estes nove DVDs de 
um seminário que fiz quando Governador do Paraná. 
Chamava-se Seminário Crise, Rumos e Verdades. 

Convidei economistas, sociólogos e especialistas 
do mundo inteiro. Convidei, por exemplo, do Brasil, o 
Carlos Medeiros; da Venezuela, o José Félix Rivas; o 
Yuri Gromyko, da Rússia; o Francisco de Assis Inocên-
cio e o Wilson Cano, do Brasil; Mario Di Constanzo, 
do México; o Nildo Euriques, economista da Universi-
dade de Santa Catarina; o Mario Lettieri, Ministro da 
Economia do Governo Prodi, da Itália; o nosso Marcio 
Pochmann, do IPEA; o Mário Henrique Castro, diretor 
do BNDES, também do Brasil; o João Sicsú, do Brasil; 
meu Secretário do Planejamento, Enio Verri; o Lorenzo 
Carrasco, do México; Franklin Serrano, economista do 
Brasil; Paolo Raimondi, da Itália; Michael Liebnick, da 
Alemanha; Aldo Ferrer, ex-Ministro da Economia da 
República Argentina; o nosso Reinaldo Gonçalves; o 
Marco Naranjo Chiriboga, do Equador; Thomas Palley, 
dos Estados Unidos; e o Alex Izurieta, também dos 
Estados Unidos. 

Além disso, o nosso Senador Aloizio Mercadante 
participou e o Andrey Kobyakov, da Rússia, também. 
O Carlos Lessa, nosso economista e ex-Presidente 
do BNDES, teve uma participação importante; o Darc 
Costa; o César Benjamin; o Ricardo Carneiro; e o Mag-

nus Ryner, da Inglaterra, considerado hoje, Senador 
Delcídio, o principal economista da Europa, atuando 
na área do mercado europeu.

Esses nove DVDs têm o início e o encerramento 
desse encontro. Esses DVDs estão à disposição dos 
Srs. Senadores em meu gabinete. Confesso que não 
faço uma distribuição direta aos 81 Senadores porque 
tem que haver um movimento de vontade de tomar co-
nhecimento da matéria e de assistir aos DVDs. 

Então, essa coleção de nove DVDs está à dispo-
sição de todos os Senadores, e dos Deputados Fede-
rais que também assim o desejarem, no meu gabinete 
– Ala Teotônio Vilela, gabinete nº 18.

Eu acredito que essa edição do seminário das 
crises é extremamente importante, principalmente no 
momento em que vamos discutir, no Brasil, o salário 
mínimo. O caminho é esse? O caminho é redução do 
salário mínimo e aumento de juros, ou existem outros 
caminhos? Quais são as posições que a Rússia, o 
Japão, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra e a 
França, pelo entendimento e a palavra dos seus eco-
nomistas, estão tomando?

Pedi, então, esta comunicação, que até podería-
mos chamar de adiável – eu poderia fazê-la em outro 
momento –, porque me parece que a oportunidade é 
agora, antes da discussão dos rumos da economia 
do Brasil.

Então, Ala Teotônio Vilela, gabinete nº 18. Os 
meus assessores estão à disposição dos Srs. Sena-
dores para entregar a cada um, ou a pedido de cada 
um, uma coleção completa dos DVDs do Seminário 
Crises e Verdades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Obrigado, Senador Requião.
Pela ordem de inscritos, convido o Senador Jay-

me Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente em exercício, Senador Cícero Lucena, Srªs e Srs. 
Senadores, neste momento em que a nova legislatura 
nos abre novos horizontes para o enfrentamento de 
questões vitais ao desenvolvimento e à governabilida-
de de nosso País, neste momento em que as forças 
políticas concentram unânime empenho na busca de 
mobilização em prol das inadiáveis reformas de que o 
Brasil tanto precisa, é com especial satisfação e expec-
tativa que recebo o anúncio do Presidente José Sarney 
de constituir, imediatamente, a Comissão Especial que 
irá elaborar o anteprojeto de reforma política.

Consoante a manifesta vontade das mais expres-
sivas lideranças do Congresso Nacional, desejo que 
essa oportuna união de esforços nos propicie construir 
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os fundamentos e fabricar as ferramentas necessárias 
para o legítimo amadurecimento político de nossa so-
ciedade e de nossas instituições.

Com a nossa credibilidade em xeque, cumpre 
a nós, da classe política, oferecer à Nação um novo 
modelo de atuação parlamentar de inquestionável efi-
cácia, ética e transparência. Cumpre-nos instituir um 
novo modelo capaz de instrumentalizar adequadamen-
te nosso sistema de representatividade, de modo a 
criar mecanismos que incentivem e garantam a efetiva 
participação dos mais amplos setores da cidadania na 
condução da coisa pública.

Urge que as mudanças eleitorais e político-par-
tidárias venham para ficar. Urge que se imponha, de 
uma vez por todas, o fim das artimanhas e manobras 
legais que insistem em macular a soberania das urnas, 
desvirtuando-as e deformando a correlação de forças 
ali escolhida pelo povo. Urge, sobretudo, evitar que a 
imagem e a atuação partidária do legislador eleito se-
jam constantemente maculadas com a pecha do es-
telionato e do oportunismo sem escrúpulos. 

Mais que isso, as mudanças pelas quais o Brasil 
reclama têm de assegurar a previsibilidade e lisura do 
representante escolhido no exercício do mandato, tanto 
na defesa dos ideais doutrinários, quanto no cumpri-
mento das promessas em função das quais foi eleito.

Não há mais espaço para compactuarmos com 
o casuísmo reincidente. Não podemos acumpliciar 
nossas consciências, permitindo que a vontade do 
povo continue sendo manipulada pela propaganda, 
que se avilte servil, subjugada pelas conveniências 
de momento, no mais das vezes ditadas pelo poder 
econômico, em lugar das diretrizes programáticas ou 
dos clamores da cidadania. 

Por isso, é imperativo que temas como o finan-
ciamento público de campanha sejam aprofundados 
e debatidos à exaustão. 

No mesmo esteio, não podemos deixar de es-
tabelecer regras claras e insofismáveis para o insti-
tuto da fidelidade partidária, suas exigências, limites 
e flexibilizações. Devemos, também, estar atentos ao 
estreito vínculo entre a fidelidade e a questão das co-
ligações partidárias, que, hoje, funcionam com objeti-
vos fugazes e exclusivamente eleitorais, alimentando 
o fisiologismo, enfraquecendo o ideário das siglas e 
estimulando uma espécie daquilo que alguns chamam 
de “namoro de Carnaval” entre eleitores, candidatos 
e agremiações. 

Nesse contexto, a definição de normas coeren-
tes para a existência de federações partidárias há de 
constar de nossa pauta de alternativas. 

Outro ponto a ser considerado consiste na pos-
sível dilação dos prazos de mandato, aliada ao fim da 

reeleição para cargos majoritários, com a possível coin-
cidência de períodos para todos os cargos eletivos, o 
que, por um lado, contribuiria para a redução dos custos 
de eleições a cada dois anos e, por outro, amenizaria 
a quebra de continuidade de projetos, atualmente re-
sultante do desencontro de tais períodos. 

Porém, a pedra angular de toda essa problemática 
reside, a nosso ver, nos critérios de escolha do can-
didato. Por isso, julgamos de essencial importância a 
discussão a respeito do uso ou não de listas fechadas 
e de sua extensão; a adoção do voto distrital misto; a 
extinção do voto proporcional, sua viabilidade e seus 
reflexos sobre o indispensável processo de fortaleci-
mento dos Partidos; o fim da suplência de Senadores, 
dentre outros pontos de menor alcance.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jayme Campos, veja bem, até pela lista de pon-
tos que V. Exª elenca, o quanto essa reforma política 
é complexa. Eu acho que não nos podemos furtar a 
encará-la, e já fiz até um pronunciamento sobre isso. 
Aproveitando a oportunidade de que há o desejo da 
Presidente Dilma, há o desejo manifesto do Presidente 
do Congresso Nacional e do Senado, Senador José 
Sarney, e da maioria absoluta do Congresso Nacio-
nal, eu acho que este é o ano de se fazer a reforma, 
se não toda, porque – veja pela lista que V. Exª leu 
– são muitos pontos, pelo menos o que tem de mais 
urgente, já com vistas às eleições de 2012, que são 
eleições municipais. Algumas coisas que V. Exª citou 
são fundamentais, como o financiamento, definir-se o 
financiamento. Diz-se: “Ah, mas financiamento público? 
Vai pegar dinheiro público para financiar campanha de 
candidato?” O pior é que o povo já está financiando 
isso. As campanhas estão sendo financiadas com re-
curso público, de maneira ilícita, isto é, superfaturam-
se obras e aquisição de equipamentos para financiar 
campanhas. Então, isso aí é pior. Melhor, portanto, que 
haja o estabelecimento claro. Não vamos acabar com 
o caixa dois? Não. Não vamos nos iludir, é difícil de 
acabar, porque quem é desonesto vai arranjar sempre 
um jeito de fazer desonestidade. Mas quero parabeni-
zar V. Exª por trazer esse tema a debate. Temos, sim, 
de fazer o que for mais urgente este ano e até aprovar 
este ano coisas que possam valer a partir de 2014.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado pelo aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Acho que este é um clamor popular, sobretudo para 
termos regras claras no Brasil em relação ao processo 
eleitoral, que lamentavelmente tem sido injusto, por-
que, infelizmente, há um jogo desigual. Como V. Exª 
bem disse, a prática está sendo feita muitas vezes por 
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meio de atos ilícitos que muitos candidatos praticam 
nos processos eleitorais neste País.

Concedo um aparte ao Senador João Pedro, 
com muita honra.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Jayme Campos, V. Exª está defendendo a reforma po-
lítica e levanta alguns pontos que considera relevantes 
para a reforma. Solicitei este aparte para levantar uma 
questão porque estou ouvindo, desde a legislatura pas-
sada, lideranças de partidos, senadores, deputados, 
nesta Casa, no Congresso, levantando a necessidade 
da reforma política. Passamos por mais uma eleição, 
uma eleição importante, uma eleição geral, então esta-
mos no início de uma nova legislatura. V. Exª traz esse 
assunto, o Presidente do Senado já também externou 
uma iniciativa no sentido de trabalhar a reforma aqui no 
Senado. Mas neste aparte eu quero levantar a impor-
tância de a sociedade civil participar desse processo. 
Nós precisamos da sociedade civil nesse debate da 
reforma política. A reforma não pode se restringir ao 
debate do Congresso Nacional, até porque a sociedade 
civil tem uma crítica, e nós acompanhamos pela mídia, 
enfim, pelas redes sociais, críticas a Parlamentares: 
“esse que ganhou”, “aquele que não ganhou”. Enfim, 
acho que é hora de a sociedade participar do debate, 
interferir. Nós precisamos aperfeiçoar a democracia, e 
o Brasil avançou nesses últimos anos em conquistas 
importantes do ponto de vista do Estado brasileiro, 
numa compreensão republicana. Mas é preciso me-
xer nesse item para consolidar ainda mais o processo 
democrático no nosso País. Eu estava ouvindo o Se-
nador Mozarildo.

(Interrupção do som.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu conside-
ro o aparte do Senador Mozarildo, o que S. Exª falou, 
muito grave. Não, não tem que minimizar não, tem que 
acabar com o caixa dois; não tem que dar um jeito nis-
so, tem de acabar! E nós temos de buscar um método 
de eleger os nossos Parlamentares de forma equilibra-
da, com muita equidade. Nós precisamos encontrar 
um mecanismo para fazer com que, verdadeiramente, 
os de baixo, o povo seja representado no Congresso 
Nacional. Lamentavelmente, nós temos uma legisla-
ção em que os mais ricos, os mais poderosos, quem 
mais arrecada, têm mandatos. Precisamos fazer esse 
debate. Então, nós temos de buscá-lo. Quero parabe-
nizá-lo porque V. Exª está colocando alguns pontos, 
falando da reeleição. Nós precisamos trabalhar isso, 
fazer o debate sobre a reeleição, mas, principalmen-
te, o financiamento público de campanha, para que o 
Brasil tenha uma representação igual, para que a so-
ciedade brasileira seja representada verdadeiramente 

no Congresso Nacional, nas Casas Legislativas, nas 
Câmaras Municipais, nas Prefeituras do nosso País. 
Parabéns! Estou externando aqui um pouco da minha 
reflexão sobre a importância da reforma política não 
para o meu Partido ou para o Partido de V. Exª, mas 
para o processo de consolidação da democracia em 
nosso País.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Senador João Pedro. 

A observação de V. Exª é pertinente, até porque 
acho que, para um assunto tão importante como este, 
não basta apenas termos constituído uma Comissão, 
na medida em que acho que tem de ser feito um deba-
te com a sociedade, para que tenhamos, com certeza, 
uma legislação que não seja só do Congresso, mas 
que tenha a participação da sociedade brasileira.

Estou concluindo, Sr. Presidente. Lembremo-nos 
de que essas questões vêm sendo levantadas há déca-
das. Só de 1991 para cá mais de trezentas proposições 
sobre reforma política tramitaram ou estão tramitando 
nas Casas do Congresso Nacional. 

Várias foram as iniciativas de Deputados e Se-
nadores, em múltiplos projetos de lei e emendas à 
Constituição, além da instalação de comissões es-
peciais destinadas ao estudo da matéria, mediante a 
sistematização de centenas de propostas e realização 
de incontáveis audiências públicas.

Diversas proposituras sobre o assunto foram en-
caminhadas ao Congresso pelo Poder Executivo ao 
longo dos últimos anos, assim como recomendações 
e sugestões advindas do Judiciário. Inúmeras têm sido 
também as sugestões advindas da sociedade civil, em 
cada uma dessas oportunidades.

Agora, vemo-nos mais uma vez diante da ocasião 
propícia, marcada pelo início de um novo mandato. 
Fazem-se novamente presentes não só a necessida-
de, mas também a conveniência e a vontade política. 
Estamos absolutamente confiantes na reforma política, 
que deverá pautar todas as demais reformas. 

Que nossos critérios sejam justos, nossos es-
píritos sejam esclarecidos e equilibrados, para que 
possamos superar as naturais vicissitudes no sentido 
de contornarmos as dificuldades e administrarmos os 
conflitos que decerto hão de surgir. Para que possa-
mos, enfim, coroar de êxito essa desafiante empreitada. 
Para que saibamos desatar os nós e estreitar os laços 
entre eleitores e eleitos, numa relação de respeito e 
credibilidade rumo à conquista e à consolidação do 
bem maior que é o futuro radiante de um Brasil que 
mereça mais e mais sua democracia, de um Brasil de 
riquezas cada vez mais pródigas e de filhos cada vez 
mais dignos.
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O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – No-
bre Senador.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Conce-
do um aparte ao Senador Benedito de Lira com muita 
honra.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Eu já 
pedi a paciência aí do nosso Exmo Presidente, que eu 
desejava fazer um aparte a V. Exª e cumprimentá-lo 
por esse momento em que traz ao conhecimento do 
Senado e desta Nação a preocupação de todos nós, 
que é exatamente tão falada ao longo de tanto tempo. 
Eu faço política há tanto tempo, venho da Câmara, são 
dezesseis anos, aliás, três mandatos de Deputado Fe-
deral e alguns outros de Estadual, de Vereador, etc., 
e toda eleição no Brasil precisa que se tenha uma lei 
específica. A lei de 2010 não vai servir para 2012, com 
raríssimas exceções. Então, chegou o momento de 
nós fazermos exatamente aquilo que todos deveriam 
ter a consciência de que terá que ser feito, que é uma 
reforma política para valer. Façamos uma lei agora que 
sirva para a eleição de 2012, de 2014, daqui a dez, 
vinte, trinta anos a mesma lei. Então, eu quero dizer 
a V. Exª que este é o momento. Não podemos deixar 
passar essa oportunidade, o início de legislatura. É 
uma matéria polêmica? É. Mas é preciso que cada 
um de nós tenha a consciência e a responsabilidade 
daquilo que nós teremos que realizar para não só dar 
mais visibilidade ao processo eleitoral, mas fazer com 
que as coisas não possam sair daqui para aqueles que 
apenas apreciam a lei e não interpretam a lei ao modo 
deles. É por isso que é interessante que nós façamos 
isso. Eu vi no noticiário que o Presidente Sarney está 
designando uma Comissão Especial para cuidar dis-
so. O Presidente da Câmara também se manifesta a 
respeito disso. Vamos juntar as ideias da Câmara e as 
ideias do Senado e pedir a participação do segmen-
to da sociedade, para que se faça uma lei decente e 
duradoura no processo eleitoral do nosso País. Muito 
obrigado a V. Exª. Meus parabéns. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu que 
agradeço o aparte de V. Exª. Com certeza, com a sua 
experiência e trajetória como grande homem público do 
País, eu imagino que esse será o debate mais impor-
tante, sobretudo, como o senhor bem disse, nós temos 
que ter o quê? Uma legislação pelo menos para vinte ou 
trinta anos. Lamentavelmente, o que ocorre hoje é que 
quem está legislando em nome do Congresso Nacional 
é o TSE e o próprio Supremo Tribunal Federal. 

Eu acho que isso é muito ruim e acho que será 
o momento de nós passarmos a limpo a questão da 
reforma política.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Senador...

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 
Jayme Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Se a Mesa 
me der permissão, concedo um aparte para o Senador 
Moka e para o Senador Blairo Maggi.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Eminente Senador Jayme Campos, nosso irmão do 
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, quero dizer a 
V. Exª que... Quero abordar objetivamente que tenho 
visto algumas declarações. Mas veja o que está acon-
tecendo hoje nessa questão de legenda: se quem vai 
assumir é o suplente da coligação ou o suplente do 
partido. E uma das sugestões que sempre esbarram... 
Porque há aqueles que querem disputar eleição em 
função de que em determinados partidos o número de 
votos para se eleger seria menor, na chamada elei-
ção proporcional, que não é o caso do Senado, mas 
é sempre uma questão de fundo. Então, a ideia que 
eu acho que poderia, já no início, resolver um grande 
problema seria considerarmos, em uma Assembleia 
Legislativa, como no seu Estado, ou no meu, os 24 
Deputados Estaduais, ao invés do chamado voto de 
legenda, proporcional, que fossem considerados eleitos 
os 24 Deputados Estaduais mais votados, independen-
temente dessa questão de legenda. Porque, aí, cada 
um disputaria pelo partido, e não por interesse de ter 
um coeficiente maior ou menor. Quero parabenizá-lo 
pelo pronunciamento que faz, objetivamente colocan-
do que são essas as questões que, na hora de você 
fazer a reforma política, por interesses muitas vezes 
menores, pequenos, não consegue avançar na discus-
são. E é fundamental uma reforma política para que 
tenhamos um número razoável de partidos, para haja 
fidelidade partidária. E eu tenho realmente coerên-
cia para falar disso porque, na minha vida inteira, eu 
tive um único partido. Eu nunca disputei eleição que 
não fosse pelo meu partido, afiliado desde 1978. De 
forma que acho que isto é fundamental: uma reforma 
política, para iniciar. E como a Presidente disse que 
apoia e quer, nós temos que aproveitar também essa 
iniciativa, ainda este ano – e aí louvando a iniciativa 
do Presidente Sarney, no sentido de criar uma comis-
são especial. Temos que aproveitar porque me parece 
que há um clima importante. E, sem dúvida nenhuma, 
não deixar mais isso só na vontade de fazer. Vamos 
em frente, fazer a reforma política. Parabenizo V. Exª 
pela oportunidade do tema que traz.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Moka, até porque, diante dos 
fatos que aconteceram, em que você não sabe se a 
eleição vai chamar o Senador que foi eleito pela co-
ligação ou o do partido, já existe algum sinal de que 
vai haver alguma modificação, e na medida em que a 
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própria Câmara está se manifestando no sentido de 
um projeto de lei, urgentemente, para acabar com essa 
questiúncula entre a Justiça Federal, ou seja, através 
do Supremo, com, naturalmente, o que prevalece na 
atual legislação eleitoral.

Concedo um aparte, com muita honra, ao Sena-
dor Blairo Maggi.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Sena-
dor Jayme, quero cumprimentá-lo pela fala que está 
fazendo neste momento, um assunto tão importante 
para a Nação, importante para todos aqueles que de-
fendem, que gostam e que querem ver o País avançar 
com segurança. E a política é que dá segurança para 
todos os outros negócios que fazemos no Brasil. Antes 
de falar um pouco sobre esse assunto, eu queria lhe 
cumprimentar também pelo pronunciamento de hoje 
de manhã, na sessão solene em que foi homenagea-
do o ex-Senador Eliseu Resende. V. Exª foi muito feliz 
quando sintetizou, dizendo que as ações que o Se-
nador Eliseu Resende promoveu no Estado de Mato 
Grosso foram muito além daquela visão de momento, 
de construir uma estrada. Na verdade, aquelas ações 
mudaram a vida de milhares ou de milhões de pesso-
as. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Nessa 
questão política, eu queria, bem rápido, dizer o se-
guinte: passa da hora, há muito tempo, de termos uma 
legislação clara sobre essa questão eleitoral. Vemos 
nos julgamentos dos TREs locais, estaduais, que se 
colocarmos cinco questões diferentes, teremos cinco 
resultados diferentes pela cabeça do juiz, do promotor, 
dos advogados. Então, passa da hora de fazermos uma 
reforma. Esta Casa e o Congresso têm que assumir 
a responsabilidade e propor as mudanças que devem 
ser feitas. E, ao escrever a lei, nós, Senadores e De-
putados, temos que deixar muito claro que não pode 
haver uma vírgula para futura interpretação diferente, 
porque farão, e criarão novamente os problemas hoje 
existentes na legislação. Como acabou de dizer aqui o 
Senador Moka, ninguém mais sabe quem vai assumir 
na suplência, se é quem teve voto ou aquele que não 
teve voto. Vi na imprensa esta semana, não me lembro 
qual Estado, que um que está na coligação tem cento 
e poucos mil votos, provavelmente não vai entrar, mas 
um que tem dois mil votos no partido vai ser chamado 
para a Câmara Federal. Não tem cabimento. Não é 
razoável isso. Eu estava agora na arguição do Minis-
tro Fux, e ele dizia isto: a lei tem que ter bom senso. 
Acho que faltou ao Supremo, nessa interpretação, bom 
senso. Temos que mudar? Vamos mudar, mas vamos 
respeitar o que foi feito. Os costumes têm que ser res-
peitados. Vamos mudar para a frente? Então, vamos. 
Vamos votar uma nova regra e dizer claramente que, 
daqui para a frente, é assim; daqui para trás, o que foi 

está bem feito. Este Senado Federal vai ter que ter a 
coragem nesta Legislatura, e quero me propor a isto, 
junto com meus colegas Senadores, de fazer os en-
frentamentos mais difíceis, mais penosos e que muitas 
vezes não temos coragem de fazer, mas esta é a Casa 
de fazer. Parabéns pela iniciativa do tema, Senador 
Jayme, meu colega mato-grossense.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado, 
Senador Blairo. V. Exª foi muito claro em sua fala, diante 
do que acontece nos TREs do Brasil, na medida em 
que o TRE do Mato Grosso decide de uma maneira, 
às vezes o TRE de São Paulo ou do Rio de Janeiro, de 
forma diferenciada. Precisamos dar um basta em tudo 
isso, e só através, naturalmente, dessa reforma políti-
ca, que vai nos permitir, com certeza, que tenhamos 
segurança e, acima de tudo, regras que vão prevale-
cer para todos os Estados. Não pode um TRE definir 
de uma maneira e outro, de outro Estado, de forma 
diferenciada, em que pese, às vezes... A lei é uma só, 
todavia a interpretação é diferenciada. 

Muito obrigado pelo aparte. E agradeço ao meu 
caro amigo particular, Senador Cícero Lucena, por ser 
generoso e conceder esse bom tempo para fazermos 
uso da palavra.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Eu que agradeço, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, pela ordem dos inscritos, o Senador 

Delcídio do Amaral.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador Cícero Lucena, en-
caminho à Mesa requerimento de nossa autoria.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de aplauso ao novo 
corpo dirigente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, empossado no último dia 1º de fevereiro, cons-
tituído pela Desembargadora Raimunda do Carmo 
Gomes Noronha, Presidente; Desembargadora Eliana 
Rita Daher Abufaiad, vice-Presidente; Desembargadora 
Dahil Paraense de Souza, Corregedora de Justiça das 
Comarcas da Região Metropolitana; e Desembarga-
dora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Cor-
regedora de Justiça das Comarcas do Interior, biênio 
2011/2013.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
tem hoje sem sua direção quatro magistradas de car-
reira, que ingressaram na qualidade de juízas através 
de concurso público, com vasto conhecimento jurídico 
e experiência judicante e administrativa.
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A Desembargadora Raimunda do Carmo Go-
mes Noronha chega à Presidência do Poder Judici-
ário do Pará após mais de três décadas dedicadas 
à magistratura, onde sempre se norteou pela ética e 
competência jurídica, condições que a qualificam para 
o mais alto cargo da magistratura do meu querido Es-
tado do Pará.

As demais Desembargadoras, de igual forma, 
possuem experiência e conhecimento jurídico, adqui-
ridos através de uma trajetória marcada pela ética, de-
dicação às funções exercidas e respeito aos princípios 
que regem a prestação jurisdicional.

Sr. Presidente Cícero Lucena, peço que o reque-
rimento seja apreciado pelos meus Pares e aprovado 
pelo Plenário e que seja encaminhado o voto de aplauso 
às magistradas que assumiram, no dia 1º de fevereiro, 
a direção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB) 
– Senador Flexa Ribeiro, a Mesa recebe o encaminha-
mento de V. Exª e tomará as providências conforme o 
Regimento desta Casa.

Com a palavra, o Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cícero Lucena, Srªs e Srs. 
Senadores, vim a esta tribuna, para fazer um relato 
rápido do encontro que tivemos, ontem, na Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), Senador João Pedro. 
É um encontro anual, em que procuramos estabele-
cer a pauta da CNI com o Congresso Nacional. Foram 
convidados o Deputado Federal Eduardo Sciarra, do 
Paraná; o Deputado Leonardo Quintão, de Minas Ge-
rais; e, do Senado, o Senador Aloysio Nunes Ferreira. 
E tive a honra de também ser convidado.

É importante registrar, Senador Mozarildo, que a 
pauta discutida ontem foi extensa. Houve uma palestra 
do ex-Ministro Maílson da Nóbrega, e o entendimento 
foi o de que o Brasil vive um momento especialíssimo. 
Nosso País cresce, as desigualdades sociais diminuem, 
nosso mercado aumenta, e o interesse de investidores 
internacionais nunca foi tão intenso como nos últimos 
anos. O resumo é que, fruto de um trabalho constante 
do Presidente Lula e também de outros Presidentes, 
caminhamos para a consolidação de uma economia 
forte, que teve competência para enfrentar, principal-
mente, a crise de 2008, estimulando o mercado interno, 
e que tem muitos desafios pela frente, desafios espe-
cialmente voltados para a infraestrutura.

O maior desafio do Brasil, hoje, talvez, seja a 
infraestrutura. E o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) vem ao encontro desta prioridade: a 
infraestrutura. Não adianta haver empresários, indus-
triais, produtores rurais competentes e eficientes, se 

perdemos no frete. Reduz-se a nossa eficiência no frete, 
nas rodovias, na ausência de ferrovias, nas hidrovias, 
nos aeroportos e nos portos. Portanto, o consenso a 
que chegamos é o de que o desafio maior a enfrentar 
é o da infraestrutura.

Avançamos muito, Senador João Pedro, primeiro 
com obras que muitos não gostavam de fazer, Senador 
Ferraço, como as de saneamento, que eram obras es-
condidas, obras que não apareciam – portanto, muita 
gente não se interessava. Mas saneamento é, acima 
de tudo, saúde preventiva. Para cada R$1,00 investi-
do em saneamento, economizamos R$4,00 na saúde 
corretiva, lamentavelmente. Avançamos também num 
programa vigoroso de habitação, que não somente 
traz cidadania às pessoas, mas que também gera 
muito emprego.

Nosso desafio está na educação. Há um projeto 
que, sem dúvida – nos últimos anos, comprovamos isso 
–, conta com o nosso compromisso de gerar empregos, 
com carteira assinada. Isso é muito importante para o 
Brasil. Nunca o Brasil desfrutou de um momento tão 
bom sob o ponto de vista de geração de empregos, 
como nos últimos anos.

Sr. Presidente, é importante destacar que, com os 
programas sociais, precisamos criar condições para que 
as pessoas trabalhem. E, para isso, temos de qualificá-
las. Um ponto importante a destacar é a questão das 
escolas técnicas. Por exemplo, no Meu Estado, Mato 
Grosso do Sul, não havia escolas técnicas. Agora, lá 
vai haver escolas técnicas, como um Instituto de Tec-
nologia. Não vamos criar um País somente de pessoas 
que tenham ensino superior, mas também de técnicos 
de nível médio em Mecânica, em Elétrica, em Eletrôni-
ca, em edificações. Então, isso vai transformar-se em 
grande avanço, na qualificação de mão de obra. Será 
feita a formação de engenheiros. Que me desculpem, 
meu caro Senador Cícero Lucena, as outras profis-
sões, mas o Brasil está entrando em uma fase de en-
genheiros. E há carência de engenheiros. Formamos 
40 mil engenheiros por ano, mas nossa necessidade, 
em função do que vem por aí, incluindo-se o pré-sal, 
é de 80 mil engenheiros ou de 82 mil engenheiros por 
ano. Então, o desafio é enorme!

Também grande é o desafio do desenvolvimento 
tecnológico, do desenvolvimento em pesquisa. Preci-
samos investir em pesquisa. Não somente as estatais 
têm centros de pesquisa importantíssimos e de alta 
tecnologia, como o Cenpes, da Petrobras, mas tam-
bém a iniciativa privada, as universidades. Precisamos 
promover essa integração.

Esses são alguns dos desafios fundamentais para 
o nosso País. As políticas públicas, nesse sentido, es-
tão sendo implementadas com vigor.
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Sr. Presidente, dentro dessa pauta estabelecida 
com a CNI, destacamos alguns projetos que vão ser 
fundamentais para o desenvolvimento econômico e 
social do Brasil, e o primeiro deles é a reforma tributá-
ria. Não sei se será feita uma reforma tributária ampla, 
mas uma reforma tributária que ataque a questão da 
desoneração da folha e a dos investimentos. Lamen-
tavelmente, paga-se imposto antes de o investimento 
começar a funcionar. Não tenho dúvida de que a refor-
ma tributária, a discussão tributária é absolutamente 
importante, como também o estabelecimento de novos 
tetos para o Simples, em função da micro e da peque-
na empresa, que vão, evidentemente, beneficiar-se 
dessas mudanças.

Sr. Presidente, este é um tema que vamos discutir: 
a questão dos royalties do pré-sal, ou outro nome que 
venhamos a chamar, Senador Flexa. O último projeto 
aprovado foi vetado pelo Presidente Lula, até porque é 
inconstitucional. O Congresso poderia sofrer, inclusive, 
um revés no Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, 
esse projeto vai ser reencaminhado ao Congresso, à 
Câmara e ao Senado. E o pré-sal...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, nobre Senador Delcídio?

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Pois não, Senador Flexa Ribeiro. Com muito prazer, 
ouço V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Cada pronun-
ciamento de V. Exª é uma aula que V. Exª dá a todos 
nós, em especial a mim, quando se refere às questões 
de energia e, agora, de reforma, que são necessárias 
e urgentes. Quanto à reforma tributária e fiscal, espero 
que a Presidente Dilma, realmente, faça com que se 
promovam o aprofundamento da discussão e uma ver-
dadeira reforma, que não seja um remendo. O que se 
tem feito, ao longo desses últimos anos, não somente 
no Governo Lula, mas no próprio Governo do PSDB, 
são intervenções pontuais. É necessário, realmente, 
fazer uma desoneração do processo produtivo brasi-
leiro, para que se ganhe mais competitividade. Essa 
é uma teoria, Presidente Cícero, com a qual todos os 
economistas concordam. Ao se aumentar a base con-
tributiva e ao se diminuir a alíquota, há uma arrecada-
ção maior. Então, V. Exª tem razão. Com relação aos 
royalties e, no caso do Estado do Pará, à questão da 
compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais, digo que isso é um absurdo! É um absurdo 
haver 2% do valor líquido da exportação na área mi-
neral e 10% do valor bruto da exportação do petróleo 
e mais uma contribuição especial de outros 10%! O 
que me intrigou é o que V. Exª disse sobre o projeto 
que aprovamos aqui, por unanimidade, da distribuição 
dos royalties do petróleo do pré-sal, os quais nada têm 

a ver com o petróleo do território dos Estados produto-
res, mas, sim, com aquele petróleo que se encontra no 
mar territorial brasileiro: que fosse parte dele distribuída 
aos Estados brasileiros. E foi aprovado aqui. O Pre-
sidente vetou? Passou na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em que teve parecer favorável? 
V. Exª diz que é inconstitucional. Eu queria pedir ao 
Presidente Sarney – essa questão já debatemos na 
Bancada do PSDB – que convocasse uma sessão do 
Congresso e pautasse o veto única e exclusivamente 
dos royalties do pré-sal, para que o Congresso brasi-
leiro pudesse dizer se vai derrubar ou se vai manter 
o veto do Presidente, porque o processo legislativo 
não se concluiu. Então, Presidente Sarney, eu pediria 
a V. Exª que, atendendo ao apelo, tenho certeza ab-
soluta, da maioria dos Senadores e dos Deputados, 
V. Exª pudesse convocar uma sessão do Congresso 
e pautar exclusivamente o veto do Presidente sobre a 
questão da distribuição dos royalties do pré-sal, porque 
aí faríamos justiça a todos os Estados brasileiros, sem 
prejudicar os Estados produtores. Nada tenho contra 
São Paulo, contra o Espírito Santo ou contra o Rio de 
Janeiro. Acho que eles têm de ter a parcela que lhes 
cabe, mas a riqueza é da Nação brasileira. Eu pediria 
a V. Exª que, como Presidente do Congresso Nacional, 
pudesse convocar essa sessão, para que pudéssemos 
debater o veto.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Senador Flexa, eu gostaria de fazer um registro.

Eu pediria ao Presidente que me desse um pouco 
mais de tempo para eu concluir o meu pronunciamento. 
Um minuto é pouco, não é, Sr. Presidente? Estamos 
em uma tarde importante, aguardando uma votação 
importante, a do Ministro Fux para o Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Eu queria registrar que, primeiro, há um conceito 
de royalties muito claro na Constituição. O royalty foi 
criado porque as áreas que foram diretamente atingi-
das pela exploração de petróleo e de gás têm de ser 
ressarcidas. Por isso é que esse critério não atende 
aos demais Estados brasileiros. É absolutamente pro-
cedente e coerente essa decisão.

Mas quero continuar, Sr. Presidente, e rapidamen-
te destacar, entre outros projetos importantes, o novo 
Código Florestal, que está sendo discutido na Câmara 
dos Deputados, com parecer do Deputado Aldo Rebe-
lo. Essa é uma questão importantíssima como pauta 
para o Congresso Nacional neste ano.

O segundo ponto é o novo Código Mineral, que, 
sem dúvida, também é um passo importante, espe-
cialmente no tratamento dessas questões que afligem 
muito os Estados, principalmente no momento em que 
as empresas de mineração atingem uma importância 
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cada vez mais ampla nas exportações brasileiras, tam-
bém fruto dos preços praticados no mercado exterior 
principalmente nesse tipo de commodity.

Portanto, há a reforma tributária; a redistribuição 
dos royalties, que são uma riqueza do Brasil, não so-
mente dos Estados produtores; o Código Florestal; o 
Código Mineral, que, sem dúvida, é um passo impor-
tantíssimo a ser dado no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, no momento em que se discute 
a reforma tributária, no momento em que se discutem 
esses recursos do pré-sal, precisamos discutir também, 
com tranquilidade, a repatriação de recursos de bra-
sileiros no exterior. Não podemos fugir a esse debate, 
não, porque esse é um debate importante. Há um es-
paço razoável para que o Congresso Nacional debata 
isso. Estima-se que são mais de US$100 bilhões os 
recursos de brasileiros no exterior. E, aqui, ninguém 
está querendo apresentar projeto, discutir projeto para 
trazer dinheiro ilegal, mas dentro de regras estabele-
cidas, fazendo um filtro rigoroso pelo sistema finan-
ceiro, regulamentado pelo Banco Central, com várias 
alternativas de investimento, Sr. Presidente. Então, o 
momento é este, porque aumentaremos a base arre-
cadatória e, aí sim, vamos ter condição até de adotar 
alíquotas menores, uma carga tributária menor, porque 
a base terá crescido.

Sr. Presidente, outro ponto citado nessa agenda 
na Confederação Nacional da Indústria são as agên-
cias reguladoras. Primeiro, na Comissão de Assuntos 
Econômicos – o Relator era o Senador Garibaldi –, foi 
feito um conjunto de audiências públicas, propondo-se 
aperfeiçoamentos na regulamentação da infraestrutu-
ra, nos setores de telecomunicações, de rodovias, de 
ferrovias, de aeroportos, de energia elétrica. Precisa-
mos avançar no aperfeiçoamento da regulamentação 
nesses setores de infraestrutura, incluindo a questão 
ambiental, Sr. Presidente, dando mais celeridade nos 
licenciamentos, sem deixar de considerar a variável 
ambiental como referência e prioridade em qualquer 
projeto de infraestrutura no Brasil. É a garantia da 
sustentabilidade, meu caro Senador Moka, sul-mato-
grossense, grande companheiro! Esse é um tema que 
vamos discutir neste ano.

Sr. Presidente, também vamos discutir a questão 
das agências reguladoras. Ouvi algumas entrevistas e 
alguns discursos da Presidente Dilma que falam espe-
cificamente na indicação de diretores para as agências 
reguladoras que tenham experiência na área onde eles 
vão atuar. Ou seja, é a valorização da meritocracia. 
Esse é um grande passo, pelo papel que as agências 
reguladoras têm, sendo agências de Estado. Portanto, 
esse é um tema que vai voltar à baila, até porque existe 

uma proposta de agências reguladoras tramitando, Sr. 
Presidente, na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, estávamos num debate amplo 
com gente de vários Estados do Brasil – estou vendo 
o Senador Mozarildo ali –, e levantei uma questão, 
Senador João Pedro, que vamos ter de debater aqui: 
a questão indígena. Em alguns Estados, essa questão 
indígena não tem a importância que vivenciamos em 
outros Estados brasileiros, na Região Centro-Oeste, 
na Região Norte. Então, esse é um tema de que va-
mos precisar tratar, pelo reflexo que ele traz no dia 
a dia dos nossos Estados. Então, é um tema, é uma 
questão muito importante.

(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, permita-me que eu conceda um apar-
te ao Senador João Pedro?

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 
PB) – Permito, Senador. Mas peço a compreensão, 
porque existem outros oradores, e já adiamos por 
seis minutos.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Perfeito, Sr. Presidente.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Delcídio, meu companheiro de partido e grande re-
presentante do Estado do Mato Grosso do Sul, V. Exª 
vem tocando em vários assuntos: no Código Florestal, 
na questão dos royalties. Quero dizer que, antes do 
aquecimento dessa discussão sobre royalties, fiz um 
projeto de lei que tramita nesta Casa, preocupado com 
essa distribuição da riqueza. Sempre quando falo dos 
royalties, quero chamar a atenção para a grandeza dos 
constituintes que, na Constituição de 1988, organiza-
ram um capítulo e definiram o petróleo como um bem 
da União. Então, uma coisa é discutir o petróleo numa 
conjuntura dos anos 80 e 90; outra coisa é discutir esse 
patrimônio, essa riqueza que a Petrobras encontrou. 
É hora de fazermos, com muita racionalidade, com a 
política que V. Exª levantou aqui, com a compreensão 
de Estado, uma discussão sobre distribuição do gás, 
do petróleo, da riqueza que está a sete mil metros de 
profundidade, a 300 quilômetros da costa brasileira. 
Então, penso que o Congresso tem condições, junto 
com a sociedade, de travar uma discussão compatí-
vel com essa compreensão de distribuir a riqueza que 
pertence à União. Outra questão é a questão indígena. 
Quero lembrar a V. Exª que meu Estado tem a maior 
população indígena do Brasil.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– O Mato Grosso do Sul é o segundo.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Precisamos 
discutir isto como política de Estado: a relação do Es-
tado com essas culturas, com essas etnias. Como fa-
zer uma discussão no sentido de respeitarmos esses 
povos que estão aqui garantindo, inclusive historica-
mente, a soberania do nosso País? Procurei ser rápi-
do. Eu gostaria apenas de levantar isso para reflexão 
sobre o discurso brilhante que V. Exª faz sobre pontos 
importantes da vida nacional.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, meu caro Senador João Pedro.

Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, vou concluir. 
Não sei se posso dar a palavra para a nossa ilustre 
Senadora do Pará, Senadora Marinor Brito, que queria 
fazer um aparte. (Pausa.)

A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu lhe agra-
deço. Eu estava aqui ouvindo o pronunciamento de V. 
Exª. De fato, o tratamento do Estado brasileiro com as 
populações indígenas é uma questão que precisa ser 
colocada na pauta do Congresso Nacional, para que 
as populações indígenas parem de ser tratadas como 
alienígenas, parem de ser tratadas como parte des-
cartável nos processos de planejamento e de destina-
ção de orçamentos. No Estado do Pará, mais de 90% 
das populações indígenas não conseguem atingir a 4ª 
Série do Ensino Fundamental. Esse não é um dado 
menor, é um dado grave, que nos deve fazer refletir 
coletivamente que as populações tradicionais precisam 
ser respeitadas na sua plenitude. Se todos são iguais 
perante a lei – e isso diz a nossa Constituição Federal 
–, nas suas especificidades, essa população precisa 
ser respeitada e entendida definitivamente como parte 
da cidadania. São responsáveis, tanto quanto as ou-
tras comunidades tradicionais, pelo desenvolvimento, 
pela história e pela cultura do nosso País. Obrigada 
pelo aparte.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Senadora. Quero, para concluir com o 
aparte da Senadora Marinor Brito, Sr. Presidente, di-
zer o seguinte: são temas muito importantes, temas 
que compõem essa pauta com a CNI e com outras 
entidades também.

Também quero lembrar aqui a questão dos aero-
portos, que discutimos bastante. A Presidente Dilma 
disse claramente que a ampliação dos aeroportos será 
feita com a iniciativa privada. Isso é muito importante, 
porque a Infraero não tem condição de fazer frente aos 
desafios que teremos para ampliar nossa infraestru-
tura aeroportuária.

Sr. Presidente, por último, eu não podia deixar de 
falar aqui da reforma política, outro tema que virá. Foi 
motivo de vários discursos ontem e hoje. O Senador 
Jayme Campos falou amplamente sobre essa ques-

tão aqui. Portanto, penso que o Congresso Nacional 
vai estar muito alinhado com essa pauta. No Senado, 
eu, especialmente, e, não tenho dúvida, todos os Se-
nadores e Senadoras vamos nos colocar à disposição 
para fazer esse debate, que é um debate importante 
não somente para o Congresso, mas também para os 
Estados brasileiros e para o futuro do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência, 
pela tolerância de V. Exª. Obrigado aos Senadores e 
Senadoras que me ouviram.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB 
– PB) – Para uma comunicação inadiável, Senador 
Ricardo Ferraço. Em seguida, pela ordem, Senador 
Casildo Maldaner.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna para compartilhar com o conjunto da Casa 
e com todos aqueles que nos acompanham uma no-
tícia veiculada hoje em todos os jornais que julgo da 
maior relevância e importância, porque consolida todo 
um ciclo de um extraordinário crescimento que nós vi-
vemos em nosso País nos últimos anos, assim como 
nos nossos 27 Estados federados. O nosso IBGE re-
lata a consolidação da produção industrial brasileira 
ao longo de 2010, alcançando o percentual extraor-
dinário – e diria asiático – de 10,5%. Nesse cenário, 
evidentemente com muita alegria, um destaque muito 
especial para o meu Estado, o Espírito Santo, que li-
derou o crescimento industrial durante o ano de 2010, 
alcançando o indicador de 22,3%. Portanto, o dobro 
da média nacional.

Não se trata, evidentemente, de indicadores téc-
nicos e frios. Isso revela toda uma expansão de opor-
tunidades, que tem sido revelada em nosso País, e 
no caso especial, do meu querido Estado do Espírito 
Santo, onde tive a honra e o privilégio de compartilhar 
com o Governador Paulo Hartung de sua gestão, nos 
últimos quatro anos, na condição de Vice-Governador. 
Mas não apenas lideramos o crescimento industrial. 
Também pontuamos e lideramos em nível nacional a 
redução da taxa da miséria e da pobreza, conseguin-
do conciliar o crescimento econômico, o crescimento 
do PIB, com o desenvolvimento humano, o que nos 
colocou numa condição muito favorável nos últimos 
anos, de conseguirmos reduzir a taxa da miséria e da 
pobreza pela metade. Isso sinaliza, de forma incon-
testável, a possibilidade de o meu Estado erradicar a 
miséria e a pobreza nos próximos anos, se, natural-
mente, mantivermos esse mesmo rumo e esse mesmo 
ritmo, assim como as mesmas escolhas que fizemos 
nos últimos anos.
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Naturalmente, isso também é fruto de uma estabi-
lidade institucional muito consistente, que foi construída 
depois de um período em que o nosso Estado esteve 
mergulhado numa crise sem precedentes, uma crise 
que foi do ambiente ético ao ambiente administrativo. 
Conseguimos não apenas resgatar a autoestima da 
população capixaba, mas também conseguimos res-
gatar a confiança do empresariado brasileiro e local, 
que voltou a investir fortemente em nosso Estado. E 
os números revelam essa extraordinária transformação 
que nós conseguimos viver nos últimos anos.

De modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que esse é o dado que desejo compartilhar com 
nossos colegas no Senado da República, na certeza 
e na convicção de que o nosso País e o nosso Esta-
do haverão de continuar nesse mesmo rumo e nesse 
mesmo ritmo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferra-
ço, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa 
Catarina, V. Exª é o próximo orador inscrito. V. Exª tem 
dez minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive 
a honra ontem de discorrer sobre algumas teses na 
minha reapresentação a esta Casa. Falei sobre alguns 
assuntos que entendo serem relevantes para traçar 
os próximos passos aqui no Senado Federal. Fiz uma 
análise do potencial catarinense, como o nosso colega 
fez agora com relação ao Espírito Santo. O que vou 
dizer também irá ao encontro do que declinou aqui o 
Senador Delcídio do Amaral, que relacionou as prin-
cipais teses que o Brasil deve enfrentar nos próximos 
meses. São pautas importantes sobre as quais temos 
de meditar, sobre as quais temos de refletir. 

Nesse caminho, fiz um resumo sobre Santa Ca-
tarina, que é o nosso Estado, discorrendo sobre o seu 
potencial, a sua descentralização, sobre a sua ocupação 
populacional, que é mais ou menos equitativa – aliás, a 
capital não é a cidade com a maior população, o que é 
uma coisa sui generis no Brasil, uma vez que é Joinville 
que ostenta a maior população no nosso Estado. São 
293 Municípios, com acessos asfaltados a praticamente 
todos eles. O Estado tem uma economia diversificada, 
um dos melhores PIB do Brasil, um IDH também bem 
elevado. No entanto, embora seja um Estado com mo-

delo europeu, ocupando 1,1% do território nacional e 
com uma população que representa 3% da do Brasil, 
apesar disso tudo, tem as suas necessidades, tem os 
seus problemas também. 

O crescimento catarinense não pode mais se dar 
no sentido horizontal, não há condições. Nós precisa-
mos é, cada vez mais, crescer no sentido vertical, ou 
seja, no sentido tecnológico, em inovação. Santa Ca-
tarina, nesse sentido, tem um certo privilégio, porque 
prima por suas universidades, suas tecnologias, suas 
fundações, suas faculdades, prima por tudo isso. Mas 
é preciso avançar. 

Aqui foram citados problemas de infraestrutura, 
problemas de logística. Nós também os temos. Inclusi-
ve, nós fizemos referência ontem a portos, a ferrovias, 
à necessidade de duplicação de estradas para escoar 
a produção, para sair, para respirar. Nós temos essas 
necessidades. Falei sobre isso ontem e, ao longo dos 
caminhos, detalharemos isso nesta Casa. 

Falei também sobre alguns temas que nós que-
remos reapresentar aqui neste plenário, nesta Casa, 
no Congresso Nacional. Falei de alguns projetos, en-
tre eles, um de 2008, que reapresentei quando aqui 
voltei. Citaria também os seguintes: os genéricos na 
área veterinária, o passaporte universitário. Eu acho 
que há um que, nos últimos tempos, nas últimas se-
manas, tem tido forte repercussão no Brasil. E assim 
tem sido em função das catástrofes, em função das 
enchentes, em função do que ocorreu no Rio de Ja-
neiro, que foi muito atingido, do que ocorreu em Minas 
Gerais, São Paulo e, novamente, em Santa Catarina, 
em vários lugares em nosso Estado. E assim sói acon-
tecer no Brasil inteiro. 

Somos pegos de surpresa, porque, na verdade, 
somos um País imprevidente.

Senador Pedro, que preside esta sessão, V. Exª 
é do Amazonas e sabe que, em todos os lugares do 
Brasil, acontece de irmos deitar e amanhecer diante de 
algo que não nos ocorreria nem em nossos sonhos. Isso 
acontece, e nós precisamos ser mais previdentes.

Gostaria de falar – é um tema que vamos trazer 
à baila – sobre uma das maneiras de encontrar cami-
nhos para enfrentar essa situação. Tramita nesta Casa, 
está na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, 
uma proposta de nossa autoria que prevê a criação de 
um fundo de seguridade, um fundo de previdência. De 
que maneira? Eu sei que as companhias de seguro, 
à primeira vista, podem até ficar ressabiadas; podem 
alguns entender que, se criarmos esse fundo, vamos 
onerar quem faz o seguro. Não é verdade. A nossa 
proposta se resume, Sr. Presidente e nobres Colegas, 
mais ou menos no seguinte: de todos os seguros que 
forem feitos no Brasil, quer de casa, quer de automó-
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vel, de qualquer coisa, 1% disso vai para um fundo, 
vai para um fundo de seguridade. 

E qual a razão disso? Dar recursos para a Defe-
sa Civil Nacional, que receberia um terço desse fundo; 
outro terço iria para as Defesas Civis dos Estados; o 
outro terço iria para as Defesas Civis dos Municípios.

Com isso, vamos motivar a organização de Defe-
sas Civis em todos os Municípios brasileiros. Por quê? 
Porque dali, do seguro de automóvel que se recolher 
por exemplo, uma pequena parte contribuirá para isso. 
Digamos que o prêmio do seguro seja de mil reais. Um 
por cento disso, ou seja, R$10,00, será repartido entre 
a Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil do Estado de 
origem e a Defesa Civil do Município onde o seguro 
foi feito. Significa dizer que, na hora do acidente, do 
sinistro, o Município estará preparado com alguma 
coisa, terá algo em caixa, a Defesa Civil municipal es-
tará organizada. Assim, será possível entrar em ação 
em seguida. 

Isso vai onerar mais as companhias? Não, porque 
é do seguro, é do prêmio que se recolherá o 1%, não 
do sinistro, não daquilo que a companhia vai pagar no 
caso do sinistro. Vai pagar 1% do prêmio que recolher, 
diretamente, na hora. Estamos debatendo sobre isso 
com as companhias de seguro, porque para elas tam-
bém, com essa cultura de fazer o seguro, nós vamos 
fomentar, fazer com que os sinistros sejam menores, 
vamos ser mais previdentes. Havendo menos sinistros, 
as companhias de seguro vão lucrar, seus resultados 
serão melhores.

Então, é uma tese, Sr. Presidente e nobres cole-
gas – essa proposta está tramitando e vamos trazê-la 
à baila –, para nós meditarmos mais, para sermos mais 
previdentes, para enfrentarmos essas situações que 
ocorrem no Brasil a todo dia. Como nós temos, todos 
os anos, o Natal em 25 de dezembro, como temos 
sempre o dia primeiro do ano, como temos a época do 
Carnaval, também temos, em algumas épocas do ano, 
essas catástrofes. Elas soem acontecer, elas chegam, 
e nós não estamos preparados. Acontecem nos Muni-
cípios, a Defesa Civil faz o levantamento, leva para a 
Defesa Civil estadual, a Defesa Civil estadual leva para 
a Defesa Civil Nacional, aqui traz para a Casa Civil, a 
Casa Civil manda a proposta para o Congresso Na-
cional, mas, para se chegar a isso, esperam-se seis 
meses, geralmente é isso. Aí, o posto de saúde está 
caído, a pinguela que liga a escola à comunidade não 
têm condições – tivemos ocorrências desse tipo ago-
ra em Corupá, um Município de Santa Catarina, e em 
outros pontos também. Nós não estamos preparados 
para isso, nem o Governo Federal está, porque não há 
como fazer previsões desse tipo no Orçamento, não 

há como medir isso, não há como se preparar. Então, 
essa é a razão dessa nossa proposta. 

Aproveito que agora reassume a Presidência o 
nosso Presidente da Casa, o Senador José Sarney: 
esse projeto está na CAE, vamos tentar fazer com que 
ele volte à discussão para nós criarmos um mecanis-
mo que nos permita ser mais previdentes e ajudar a 
resolver um drama de todos os brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres cole-
gas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Malda-
ner, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Faço um apelo aos Srs. Senadores que se en-
contram em seus gabinetes e em outras dependências 
da Casa para que compareçam ao plenário, porque 
dentro de alguns minutos nós submeteremos à votação 
o nome do Ministro Fux. Estamos apenas esperando 
que venha da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania o processo respectivo. Então, pediria aos Srs. 
Senadores que comparecessem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 53, DE 2011

Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso ao novo 
corpo dirigente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, empossado no último dia 1º de fevereiro, cons-
tituído pela Desembargadora Raimunda do Carmo 
Gomes Noronha. Presidente; Desembargadora Eliana 
Rita Daher Abufaiad, Vice Presidente; Desembargadora 
Dahil Paraense de Souza, Corregedora de Justiça das 
Comarcas da Região Metropolitana; e Desembarga-
dora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Cor-
regedora de Justiça das Comarcas do Interior, biênio 
2011/2013.

Justificação

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
tem hoje em sua direção quatro magistradas de car-
reira, que ingressaram na qualidade de juízas através 
do concurso público, com vasto conhecimento jurídico 
e experiência judicante e administrativa.

A Desembargadora Raimunda do Carmo Go-
mes Noronha chega à Presidência do Poder Judici-
ário do Pará após mais de três décadas dedicadas 
à magistratura, onde sempre se norteou pela ética e 
competência jurídica, condições que a qualificam para 
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o mais alto cargo da magistratura do meu querido Es-
tado do Pará.

As demais Desembargadoras, de igual forma, 
possuem experiência e conhecimento jurídico, adqui-
ridos através de uma trajetória marcada pela ética, de-
dicação às funções exercidas e respeito aos princípios 
que regem a prestação jurisdicional.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2003, do Se-
nador Paulo Paim, que acrescenta dispositivo ao 
art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
para permitir ao trabalhador faltar ao serviço um 
dia por ano, sem prejuízo da remuneração (tra-
mitando em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado nº 139, de 2008);

– Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2005, do 
Senador Eduardo Azeredo, que acrescenta dis-
positivos à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
para dispor sobre a obrigatoriedade de cober-
tura, pelos planos de saúde, dos exames para 
diagnóstico de anormalidades do metabolismo 
do recém-nascido;

– Projeto de Lei do Senado nº 153, de 2006, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que altera a Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço e dá outras providências para estabelecer o 
pagamento diretamente ao trabalhador de cré-
ditos do Fundo de Garantia no caso de contas 
vinculadas inativas;

– Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2007, do 
Senador Leomar Quintanilha, que estabelece 
normas para o provimento de cargos e empre-
gos de agentes comunitários de saúde a que 
se refere o art. 9º da Lei nº 11.350 (tramitando 
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 
323, de 2009);

– Projeto de Lei do Senado nº 526, de 2007, do 
Senador Paulo Paim, que altera a Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a ma-
nutenção da qualidade do segurado do Regime 
Geral de Previdência Social, para fins de gera-

ção da pensão por morte daquele que tiver no 
mínimo 180 contribuições mensais;

– Projeto de Lei do Senado nº 580, de 2007, do Se-
nador Neuto De Conto, que acrescenta parágra-
fos aos art. 11, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre a manutenção da con-
dição de segurado especial independentemente 
do exercício eventual de outras atividades e dá 
outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 407, de 2009, da 
Senadora Rosalba Ciarlini, que altera a Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica 
da Assistência Social, para criar o auxílio trata-
mento à família com criança ou adolescente em 
tratamento de neoplasia maligna ou da síndrome 
de imunodeficiência adquirida;

– Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2010, do Se-
nador Flávio Arns, que fixa limites para o valor 
das anuidades devidas ao Conselho Federal e 
aos Conselhos Regionais de Odontologia.

Tendo sido apreciados terminativamente pela 
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei do 
Senado nºs 23, de 2003; 312, de 2005; 153, de 2006; 
48, 526, 580, de 2007; 407, de 2009; e 212, de 2010, 
aprovados, vão à Câmara dos Deputados. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 139, de 2008; 
e 323, de 2009, que tramitaram em conjunto, prejudi-
cados, vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Jayme Campos, queria comunicar 
a V. Exª que os dois projetos a que se refere V. Exª 
foram terminativos nas Comissões e não tiveram ne-
nhum recurso para o plenário, de maneira que eles 
estão aprovados.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa recebe a informação de que a vota-
ção terminou na CCJ e que, em breve, estaremos aqui 
procedendo à votação do Ministro, para o Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência comunica também ao Plenário 
que se esgotou, no dia 8 de fevereiro do corrente ano, 
nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Reso-
lução do Congresso Nacional nº 1, de 2006, o prazo 
para interposição de recursos, por cinco dias úteis, 
para que fossem apreciados pelo Plenário do Con-
gresso Nacional, os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 23 a 29, de 2010-CN; e os Avisos nºs 13, 22, 26, 
29 e 31, todos de 2010-CN, nos termos do Parecer 
nº 50, de 2010-CN.
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Não tendo sido apresentados recursos, os Proje-
tos de Decreto Legislativo de nºs 23 a 29, de 2010-CN, 
vão à promulgação, e os Avisos nºs 13, 22, 26, 29 e 
31, de 2010-CN, vão ao Arquivo.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Prorrogo a sessão por mais 60 minutos, uma vez que 
está se esgotando o prazo regimental.

Quero chamar a atenção das Srªs e dos Srs. 
Senadores para um documento que mandei distribuir, 
uma lembrança que se encontra sobre a mesa de cada 
um. É uma consolidação dos prazos sobre o uso da 
palavra aqui, no plenário da Casa. 

Eu quero dizer que, muitas vezes, nós somos obri-
gados, aqueles que presidem a sessão, a interromper, 
de certo modo, o orador quando o tempo está esgota-
do. Isso é uma coisa desagradável para quem preside 
a sessão, mas, na realidade, é necessário, para que 
todos os outros Senadores possam ter oportunidade 
de usar a tribuna e expressar suas ideias. De maneira 
que é por isso que a Mesa é, de certo modo, obrigada 
a proceder dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Passa-se à Ordem do Dia

Temos também para aprovação da Casa e dis-
cussão em turno único o Parecer nº 1.720, de 2010, 
da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.

Item extrapauta:

PARECER Nº 1.720, DE 2010 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 1.720, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Inácio Arruda, sobre a Men-
sagem nº 316, de 2010 (nº 688/2010, na origem), 
sobre a indicação da Senhora Delaíde Alves Miranda 
Arantes para exercer o cargo de Ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho, na vaga reservada a advogado, 
decorrente da aposentadoria do Ministro José Simpli-
ciano Fontes de Faria. 

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Encerrada a discussão, a Presidência esclarece 

ao plenário que, nos termos do disposto no art. 111-A, 
“a”, da Constituição Federal, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo eletrônico.

As Srªs e os Srs. Senadores que votarem “sim” 
estão aprovando a indicação. 

Assim, nós começamos o processo de votação, 
sendo esta a primeira votação. Em seguida, votaremos 
o nome do Ministro Luiz Fux.

Peço à Mesa que proceda à abertura do painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Pela ordem, enquanto procedemos à votação.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
quero registrar, com muito pesar, o falecimento lá no 
Amazonas, na cidade de Guajará, um Município vizinho 
do Acre, do nosso Vereador do Partido dos Trabalhadores 
Robicler de Melo. Estou apresentando, Sr. Presidente, o 
voto de pesar e espero que esta Casa faça-o chegar até 
a Câmara Municipal do Município de Guajará, à viúva do 
Vereador Robicler de Melo, em nome da Senadora Va-
nessa Grazziotin e do Senador Eduardo Braga.

Além de Vereador, Robicler foi um militante so-
cial, membro da CPT – Comissão Pastoral da Terra 
– e Presidente do Partido dos Trabalhadores naquele 
Município. O ex-Governador Senador Eduardo Braga 
conhecia o Robicler, assim como a Senadora Vanessa. 
Ele foi um homem muito importante.

Lamentamos profundamente a perda do Robicler, 
e espero que o Senado faça chegar aos seus fami-
liares e à Câmara Municipal de Guajará este voto de 
pesar que, com certeza, vai com muita solidariedade 
e muito reconhecimento por tudo que fez este filho de 
Guajará: Robicler de Melo.

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

– AP) – Com a palavra a Senadora Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente.

Primeiro, quero cumprimentar o Senador João 
Pedro e dizer que faço das suas palavras minhas pa-
lavras.

Senador João Pedro, fiquei sabendo por V. Exª 
agora, neste instante, desse falecimento.

Não apenas conheci, Sr. Presidente, mas tive a 
oportunidade de conviver com o Vereador Robicler, Ve-
reador do Partido dos Trabalhadores, um jovem, uma 
pessoa que lutou muito naquela região longínqua, dis-
tante dos centros mais desenvolvidos do nosso País. 
Então, fica a nossa solidariedade, a solidariedade tam-
bém da nossa Bancada, do meu Partido, o PCdoB.

Mas, Sr. Presidente, quero, em poucas palavras, 
dizer que é um prazer estarmos votando agora a indi-
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cação de Delaíde Alves Miranda Arantes para Ministra 
do Tribunal Superior do Trabalho. Neste período próxi-
mo, analisaremos a indicação de três Ministros para o 
STJ, um Ministro para o Supremo Tribunal Federal, o 
STF, e um Ministro para o TST.

Entre todos esses Ministros indicados, temos uma 
única mulher, Senadora Lúcia Vânia. Uma mulher que 
vem do seu Estado, que milita na advocacia trabalhista 
sempre ao lado dos trabalhadores de Goiás. Mas, pelo 
seu reconhecimento nacional, ela recebeu apoios impor-
tantes. Já passou pela sabatina do Senado e foi aprovada. 
Quero dizer que é um prazer termos uma mulher que vai 
compor os quadros do Tribunal Superior do Trabalho.

Quero, então, em nome do meu Partido, o PCdoB, 
cumprimentar a Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes.

Muito obrigada, Sr. Presidente Sarney.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre-

sidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
gostaria, em nome do PMDB do Amazonas e em nome 
da população de Guajará, estender o nosso mais pro-
fundo pesar pelo falecimento do Vereador Robicler, 
do Município de Guajará. Eu, quando Governador do 
Amazonas, estive inúmeras vezes com esse valoroso 
militante da área social de Guajará, que veio a fale-
cer de maneira abrupta, ceifando a sua família da sua 
convivência e o povo de Guajará da sua liderança e 
do seu trabalho.

Solidarizo-me, portanto, com o povo de Guajará, 
com a família de Robicler. Quero parabenizar a inicia-
tiva do Senador João Pedro pela lembrança do nosso 
querido Vereador Robicler, deixando aqui os nossos 
mais sinceros sentimentos ao povo de Guajará.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

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

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome dos jurisdicionados paraibanos, em meu nome 
e em nome dos Senadores Wilson Santiago e Cícero 
Lucena, quero dizer da alegria de estar vivendo hoje, 
e a partir desta semana, a posse da nova Mesa Dire-
tora do Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo à frente 
um juiz de carreira, um renomado jurista paraibano 
Abraham Lincoln e um velho e querido amigo, também 

juiz, identificado com as nossas origens do sertão da 
Paraíba, o juiz Leôncio Teixeira. Dois desembargadores 
que estão à frente hoje da Mesa Diretora do Tribunal 
de Justiça da Paraíba.

Em meu nome, representando, neste momento, 
a bancada paraibana, queria transmitir à Casa minhas 
congratulações.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Queria associar-me às manifestações de pe-
sar da Bancada do Amazonas e dizer que a Mesa en-
caminhará à família as condolências do Senado e da 
bancada amazonense que aqui se pronunciou.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria 
de saudar este momento em que estamos votando o 
nome de Delaíde Arantes para o TST – Tribunal Su-
perior do Trabalho. É uma goiana e temos orgulho da 
sua trajetória de luta, de trabalho. E tenho certeza de 
que, estando no TST, ela vai representar não apenas 
a mulher goiana, não apenas os goianos, mas também 
todo o povo brasileiro.

Parabéns a Delaíde.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Vou encerrar a votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Nós estamos em processo de votação. É so-
bre esta votação?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Só para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar a votação, a Mesa dá a pa-
lavra a V. Exª.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito 
agradecido a V. Exª.

Sr. Presidente, é apenas para me confraternizar 
com a Delaíde Alves Miranda Arantes e dizer que o 
PRB a apoia, vota e deseja a ela uma grande magis-
tratura compondo o Tribunal. Deus abençoe a nossa 
Ministra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou encerrar a votação.

Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores; NÃO, 2.

Não houve abstenção.
Total: 60 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Por 

favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Vamos passar agora à apreciação pela Casa...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 

Presidente, só quero consignar o meu voto na eleição 
anterior, pois, quando cheguei aqui, V. Exª fechou a 
votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª me desculpe. Eu serei mais atento à 
presença de V. Exª na próxima sessão.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Parecer nº 13 - escolha de autoridade. Peço 
à Mesa que abra o painel. 

Item extrapauta:

PARECER Nº 13, DE 2011 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 13, 
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Marcelo Crivella, sobre a 

Mensagem nº 36, de 2011 (nº 17/2011, na origem), 
pela qual a Senhora Presidente da República submete 
à apreciação do Senado a indicação do Senhor LUIZ 
FUX para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Eros Roberto Grau. 

É o seguinte o Parecer:

PARECER N° 13, DE 2011

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Mensagem n° 36, de 2011, 
que submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Luiz Fux para exercer 
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Eros Roberto Grau.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 9 de fevereiro de 
2011, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador 
Marcelo Crivella sobre a Mensagem n° 36, de 2011, 
opina pela aprovação da escolha do nome do Senhor 
Luiz Fux para exercer o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, nos termos do artigo 52, inciso III, “a”, 
c/c art. 101, parágrafo único, da Constituição Federal, 
por votos favoráveis, contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2011. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Marcelo 
Crivella, Relator.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Marcelo Crivella
Pela Mensagem nº 36, de 2011, do Excelentís-

simo Senhor Presidente da República, o Senado Fe-
deral é chamado a se manifestar sobre a indicação do 
Doutor Luiz Fux para o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A Constituição Federal, no art. 101, caput, es-
tabelece que o Supremo Tribunal Federal compõe-se 
de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. O art. 52, III, a, combinado com o parágrafo 
único do já referido art. 101, atribui ao Senado Federal 
competência privativa para aprovar, previamente, por 
voto secreto e maioria absoluta, a escolha de Ministro 
do STF efetuada pelo Presidente da República, após 
arguição em sessão pública.

Por seu turno, o art. 101, II, i, do Regimento In-
tern° do Senado Federal, confere a esta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, competência 
para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, 
obedecendo ao rito prescrito no art. 383 da referida 
norma regimental.

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Ato nº 
1, de 2007, proceder à sabatina dos indicados.

Em observância ao art. 1º, I, daquele Ato, o Se-
nhor Luiz Fux encaminhou o seu curriculum vitae, e 
outros documentos, que passamos a resumir.

Luiz Fux nasceu em 26 de abril de 1953, na ci-
dade do Rio de Janeiro. É bacharel em Direito, forma-
do em 1976, pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ). Obteve o título de Doutor em Direito 
Processual Civil pela UERJ em 2009, com a tese “In-
capacidade Processual do Terceiro Interveniente”. É 
Professor Titular em Processo Civil e Livre-Docente da 
mesma disciplina na Faculdade de Direito da UERJ, 
tendo sido aprovado em primeiro lugar em ambos os 
concursos realizados por essa instituição, respectiva-
mente nos anos de 1995 e 1988.

O indicado ingressou na Magistratura em 1983, 
quando tornou-se juiz do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro. Posteriormente, ocupou ainda o 
cargo de juiz eleitoral e foi promovido por merecimento 
a Desembargador do referido Tribunal em 1997. Em 
29 de novembro de 2001, passou a ocupar o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Seu itinerário profissional consigna, ainda, o exer-
cício dos cargos de Promotor de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro e de Curador de Fundações, no perío-
do de 1979 a 1982, bem como de advogado da Shell 
Brasil S.A. Petróleo, no período de 1976 a 1978, onde 

ingressou por meio da aprovação em primeiro lugar 
em concurso.

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, esta Casa re-
cebe o com toda a vibração de sua alegria e se honra 
em recebê-lo.

Somos uma casa política, expressão da vontade 
popular exercida no sagrado direito do voto, forjada no 
debate intenso e diário das questões que angustiam 
os processos e as contingências inevitáveis da nossa 
evolução econômica, social e política. Cada um de nos 
traz na alma a impressão das ruas, do homem simples 
do povo, do jovem da mãe de família, que ama a liber-
dade, a justiça e a paz e tem honor a todas as formas 
de tirania que se extravasam sempre na intolerância, 
na prepotência, na violência e no ódio.

O Brasil é pacífico por tradição e convicção. Vive 
em paz com seus vizinhos. Esse traço de pacifismo é 
parte da identidade nacional e um valor a ser conser-
vado pelo povo brasileiro. Pais em desenvolvimento, 
o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem 
exercer hegemonia ou dominação. O povo brasileiro 
não deseja exercer mando sobre outros povos. Quer 
que o Brasil se engrandeça sem imperar.

Houve, por muito tempo, quem menosprezasse a 
nossa tendência quase invariável de buscar para todos 
os problemas, por mais graves que se configurassem, 
soluções pacificas e harmônicas, que conciliassem 
interesses aparentemente contraditórios, mas resul-
tando sempre na afirmação altiva e corajosa de que, 
acima de tudo, devia ser considerado o bem comum 
dos brasileiros.

Houve, sem dúvida, sociólogos e políticos que, no 
caldeirão racial onde se está formando ha cinco sécu-
los o homem brasileiro, pensassem ter visto sinais de 
indolência e conformismo, para explicar a nossa aver-
são as atitudes drásticas e extremas. Mas longe disso, 
o que ocorre e que o povo brasileiro foi dotado de uma 
sabedoria peculiar plasmada no enfrentamento de suas 
vicissitudes e agonias. Desde o principio, suportou e se 
adaptou ao calor dos trópicos, as enxurradas e enchen-
tes e a golpes de tenacidade e bravura rompeu matas 
e florestas, escapou de onças e cobras, atravessou rios 
caudalosos, peregrinou pelo sertão, pela caatinga e 
pelo pantanal, com o suor pingando nos olhos, com a 
febre de mil doenças tropicais, em meio a um enxame 
de insetos e fungos que lhe comiam os dedos dos pés, 
o branco dos olhos e os vasos linfáticos, para triunfar 
com o arrojo dos bandeirantes e balizar os limites de 
uma das maiores geografias do mundo.

Foi e é assim, nessa luta intensa, longa e impie-
dosa que essa gente sofrida e valente ergueu o Brasil, 
terra de bravos que o são inclusive por desprezar atitu-
des afirmativas e eufóricas daqueles que, alucinados 
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pelo fascínio do poder, se esquecem que o único ca-
minho da glória é se engrandecer servindo o povo.

Senhores senadores, faço esse pequeno preâm-
bulo para dizer que o Ministro Luiz Fux é síntese disso 
tudo. De cada etapa de sua existência se irradia uma 
lição de fibra e energia que enobrece e dignifica a vida. 
Do menino pobre do Andaraí, lá nos subúrbios do meu 
Rio de Janeiro, bom filho, bom irmão, bom amigo, nos 
vem a doçura da alma carioca. Do jovem estudante e 
trabalhador, que a caminho do emprego ao lado do pai 
Mendel Fux, imigrante romeno, filho de sobreviventes 
judeus que escaparam da perseguição nazista, apren-
dia pelo exemplo o idealismo e a renúncia e rasgava 
as madrugadas debruçado sobre os livros, nos vem a 
fé no futuro. Do professor, do procurador, do juiz, do 
desembargador, do ministro fica essa devoção cega, 
esse respeito cego à Constituição, a vida tecida no es-
tudo e no trabalho, a extremada dedicação à ciência 
jurídica e a reverência religiosa aos sagrados Direitos 
do Homem, princípios sobre os quais ele cunhou para 
si a legenda bela e estupenda que preserva com a san-
tidade de um dogma “a justiça tem que ser caridosa e 
a caridade tem que ser justa”

Foi assim, trabalhando o dia inteiro, dormindo 
tarde a acordando cedo, enfrentado desafios e supe-
rando obstáculos, que ele cursou o Colégio Pedro II, 
ingressou na UERJ, universidade orgulho da nossa 
terra, sempre estudando e trabalhando para se man-
ter, concluindo cada matéria em primeiro lugar, esta-
giando na Defensoria Pública e no Ministério Público, 
se habituando a entender as agruras do povo e a lhe 
servir com espírito público e humanitário que o menino 
ofice boy trilhou o caminho da honradez e da justiça 
dos homem de bem.

Passou no concurso da Magistratura aos 27 anos 
e em primeiro lugar. Foi o mais jovem Desembargador 
e Juiz de Alçada do TJ do Rio e o mais jovem Ministro 
do STJ. Foi primeiro colocado mas sem se afastar dos 
colegas, foi o mais jovem mas sem desprezar os mais 
velhos, porque Fux consegue discernir na sua alma 
carioca que as eventualidades da vida não são para 
destruir a essência dos verdadeiros e permanentes 
valores da humanidade que é a humildade, a amizade, 
a solidariedade e a fraternidade, virtudes perpétuas e 
vitalícias, como a justiça a liberdade e a paz.

Membro da Magistratura Fluminense, por vezes 
surpreendida e varrida por episódios de lamentável 
e dolorosa mediocridade, mercê de Deus, o Minis-
tro Fux jamais caiu nas armadilhas do destino e das 
ambições, para orgulho do Rio. Profundo conhecedor 
dos problemas do seu país e dos problemas cada vez 
mais complexos de nossa atormentada época, situa-
se na galeria dos grandes juízes e dos maiores do seu 

tempo. Curioso, ele não é dado a ler sentenças, nem 
cultua o direito na sua forma hermética, o que deixa 
claro a sua aversão a solidão, a viver afastado do povo, 
a reclusão dos incompreendidos, a se colocar de ma-
neira solitária e superior ao seu semelhante, a quem 
ele se propõem na carreira de Estado a servir com o 
bom direito. Preserva o espírito e a sensibilidade e 
assumiu consigo próprio o difícil compromisso de ser 
autêntico. Esta fidelidade a si mesmo, esta coerência 
com seu modo de ser e de agir fizeram dele um mo-
delo de decência, de singular comportamento não só 
moral como também estético.

Recentemente percorreu os corredores dessa 
casa para junto conosco elaborar, discutir, aprimorar 
e ajudar a votar e aprovar o novo Código de Processo 
Civil, matéria que domina com maestria, da qual foi 
professor e aluno do seu amigo e mestre Oscar Dias 
Correia. O Ministro Fux vai levar para o Supremo Are-
ópago que Rui Barbosa exaltou em páginas imortais 
e que Pedro Lessa — na sua integridade moral, na 
pujança de sua cultura, do seu civismo, na fé do seu 
patriotismo, foi símbolo, uma brisa praiana cheia de 
oxigênio revitalizante de um espírito que detesta o cli-
ma de placidez e monotonia dos homens realizados, 
mas traz o estilo de uma nova magistratura que está 
cansada de imitar, de copiar, senão ouçamo-lo: “Até 
mesmo na hora de votar tento ser didático. Nunca li 
um voto. Não leio os meus votos. Explico qual é a idéia 
que tenho do caso e, eventualmente, só para fechar o 
raciocínio, leio a síntese do voto. Essa metodologia de 
ficar lendo, ninguém presta atenção, ninguém aguenta. 
A pessoa gosta de saber porquê foi acolhida, porquê 
foi rejeitada, e da forma mais simples do mundo. Hoje 
há um movimento muito grande pela simplificação do 
Direito. O Direito é muito hermético. As pessoas não 
entendem. É a mesma coisa um médico, se começar 
a falar de doença com termos médicos, não se enten-
de nada. O que se quer saber é o que se tem. Qual é 
o problema e qual a solução”.

Senhoras e senhores Senadores, hoje estamos 
imbuídos de uma grande responsabilidade e é um grave 
momento ponderar sobre a composição permanente 
do Supremo Tribunal Federal.

Supremo do preclaro Ministro Carlos Alberto 
Direito, que tão cedo nos deixou e cuja lembrança 
marca a consciência de todos que assistiram sua sa-
batina e presenciaram as lágrimas que aqui ele der-
ramou. Extraordinário esse Direito, ocupou o papado 
da magistratura com a modéstia e a humildade de um 
franciscano. E foi no Supremo que ele encontrou os 
portões da eternidade e ocupou seu lugar no Pante-
on da Pátria.
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É para nós um solene dever sabatinar e votar a 
indicação do Ministro Fux para a mais alta corte, que 
devemos manter fora e acima de todas as paixões do 
facciosismo partidário e à margem do conflito dos in-
teresses; é este Supremo Tribunal Federal, que deve-
mos colocar acima das deformações ideológicas, pois 
nele, o supremo guardião do regime, é que todos nós, 
nas horas da tempestade, encontramos a arca dos 
justos, que nos protege e nos ampara contra o dilúvio 
da prepotência, da força e da violência. Longe de mim 
fazer dessa tribuna proscênio de corporativismo ou 
regionalismo, mas sinto-me no dever de ressaltar os 
traços característicos de quem se dedicou ao Direito 
com a fé de um enclausurado, sem perder a sensibili-
dade, seu apego às coisas simples da sua terra, sua 
“carioquice”, sua identidade com o povo, o convívio 
com seus mestres, alunos e amigos, e é nisso que nós 
os políticos precisamos identificar a índole que vinca 
a personalidade e o patriotismo inegociável de quem 
ama e se devota a servir o bem comum.

Não haverá nunca democracia sem políticos. So-
mos por vezes subestimados, subalternizados, margina-
lizados e, não raro, ridicularizados mas seremos sempre 
nós os mediadores entre o arbítrio e a democracia, o 
liame entre governantes e governados os patronos dos 
ideais do povo junto aos poderes da Nação. Os insubs-
tituíveis intérpretes das aspirações das comunidades 
mais carentes perdidas na vastidão do nosso território, 
diante dos tribunais da Justiça, na Administração e no 
Parlamento. É assim que com a alma política da minha 
vocação, com o espírito de eleição o mesmo que sei 
caracteriza a todos nós, que identifico no candidato não 
só os imprescindíveis méritos morais e intelectuais mas 
também as afinidades do instinto brasileiro de ser, que 
admiro e amo, preocupando-se com as dores do mun-
do no desejo de interpretá-las para a redenção de um 
povo modesto e sábio, amante das virtudes simples, 
da misericórdia, da liberdade – um povo sempre contra 
os tiranos, e levando o sentimento do bom e do justo a 
uma espécie de loucura organizada, explosiva e conta-
giosa, como revelam os processos de nossa evolução e 
que nos momentos mais graves dos conflitos de nossa 
existência como nação, há de nos guiar para dirimir os 
enigmas e nos conduzir à perspectiva iluminada e glo-
riosa do nosso destino.

Ninguém suporta aquele magistrado do rigor da letra 
da lei, que se apega a faltas veniais, descuidos, coisas 
sem importância, para arquitetar com essas insignificân-
cias uma sentença dramática, excessiva e injusta.

Esse não e o Min Fux.
Parodiando o inesquecível mineiro Carlos Drum-

mond de Andrade, que foi buscar na brisa do Rio a 
inspiração de sua obra imortal, ainda que isso signifi-
casse viver com coração estraçalhado de saudades da 
sua pequena Itabira, quero dizer que ha uma estrada 

ensolarada, que começa no Andaraí, que passa pela 
UERJ no Maracanã e que vai dar no coração do minis-
tro. Por essa estrada, passa Bertha e passa Moisés, 
passa Luiz Luchnisk, passa Mendel e Lucy, passa os 
professores Simão Benjó, Heleno Fragoso, Barbosa 
Moreira e Chamoun, passa Alexandrina, passa Dora 
e passa Regina. Passam os cinco trovões e os Gra-
cies. Passa a esperança de quem sempre acreditou; a 
perseverança de quem sempre lutou, a inspiração dos 
ideais da sua bandeira, e passara para sempre também, 
na vitaliciedade do Supremo, as aspirações justas e 
legitimas da nossa gente sofrida e valente que um dia 
todos nos juramos amar e preservar para sempre.

Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó seja contigo. 
Que Nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe e proteja 
em cada decisão a favor do Brasil.

Feitas estas considerações, entendemos que 
os Senhores Senadores integrantes da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de sufi-
cientes elementos para deliberar sobre a indicação 
presidencial.

Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão o parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que é favorável. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Quero esclarecer ao Plenário que, nos termos do 

disposto no parágrafo único do art. 101 da Constitui-
ção Federal, há necessidade da maioria absoluta de 
votos na Casa para aprovação. E a votação será feita 
pelo processo eletrônico.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra como Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sim.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Quero, Sr. 
Presidente, dizer que hoje tivemos um momento muito 
importante na Comissão de Constituição e Justiça. Fo-
ram mais de cinco horas de uma vigília cívica, em que 
o Ministro foi sabatinado exaustivamente, expondo-se 
em seus sentimentos.

Para nós, da classe política, a parte técnica do Minis-
tro é clara, imprescindível, importantíssima, mas também 
queríamos saber da índole que vinca a alma de alguém 
que nós indicamos para compor o quadro permanente 
do Supremo Tribunal Federal e cujo espírito, amanhã, 
tomará decisões de alcance e de realce nacional.

Sr. Presidente, lembrando e parodiando o vate an-
daluz, digo que vai demorar muito para nós termos um 
outro indicado que tenha levantado uma unanimidade 
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que eu nunca vi nos oito anos que passei no Senado 
Federal: a Comissão, de pé, aplaudindo, entusiastica-
mente, um indicado da Presidência da República. E eu 
fiquei muito orgulhoso, Sr. Presidente, porque se trata 
de um magistrado do Rio de Janeiro. O Rio, que sofreu 
tanto com as enchentes; o Rio, que tem vivido momen-
tos difíceis no processo da sua evolução econômica, 
política e social, eu diria, hoje se sente muito gratificado. 
O Rio de Janeiro se rejubila ao ver um filho seu, lá do 
Andaraí, formado na Uerj, um homem do nosso povo, 
uma expressão da carioquice do Rio de Janeiro, elevado 
à mais Alta Corte e com uma unanimidade comovente 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Peço aos meus companheiros que aqui também 
possamos consagrar Luiz Fux Ministro, e assim com-
pormos o Supremo Tribunal Federal, que o aguarda 
para decisões supremas, decisões importantes que 
darão destino às causas e enigmas dos complexos 
problemas da nossa atualidade.

Quero parabenizar o Ministro Luiz Fux e agradecer 
à Comissão por ter aprovado o meu relatório.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.

Quero registrar a presença, no plenário da Casa, 
do Senador Wellington Salgado, que ocupou mandato 
na legislatura passada.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o Partido Progressista tem a honra 
de reiterar o voto de apoio à indicação do Ministro Fux. 
Eu, como Senador do Rio de Janeiro, quero dizer que 
o Rio de Janeiro se sente honrado, prestigiado com a 
nomeação de Fux ao Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de fazer um registro especial.

O Ministro Fux esteve comigo ontem, fez-me 
uma visita que muito me honrou. Eu disse a S. Exª 
que as Comissões Permanentes da Casa não esta-
vam ainda instaladas, que, com o entendimento que 
se encontrava em curso, via uma dificuldade para que 
se pudesse apreciar a palavra de S. Exª em sabatina, 
tendo em vista que o acordo não estava completado, 
mas que eu diligenciaria junto aos Líderes para que 
fossem tomados os acordos que viabilizassem a sa-
batina e a votação de S. Exª, o que foi feito. Conversei 
com o Líder do PMDB, com o Líder do PSDB, com o 
Presidente do PP, com o Senador Itamar, que é Líder 
do PPS, e firmamos um entendimento entre nós para 
a eleição das presidências das Comissões, que preci-
sam ser compostas e ter seus presidentes eleitos com 
a maior urgência possível. Indicamos os membros da 
CCJ, viabilizamos a sabatina e a audiência, que via-

bilizou a aprovação do nome do Ministro Fux na CCJ, 
possibilitando que ele pudesse ser votado hoje aqui 
no plenário.

É uma deferência que fazemos ao talento do 
Ministro Fux, que foi uma peça fundamental na mon-
tagem da revisão dos Códigos de Processo Civil e Pe-
nal. Devemos muito à tenacidade e à obstinação dele. 
Era o mínimo que o Senado poderia fazer por ele e 
pelo completamento do número do Supremo Tribunal 
Federal, que há seis meses trabalha com a ausência 
do Ministro Eros Grau.

De modo que, com o reconhecimento público ao 
talento, à competência e à dignidade do Ministro Fux, o 
Democratas manifesta a sua presença e o apreço pela 
indicação do cidadão que com certeza será indicado 
Ministro para o Supremo Tribunal Federal.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª, Senador José Agripino, expressa per-
feitamente e justifica a excepcionalidade com que tra-
tamos a votação do nome do Ministro Fux, justamente 
devido à necessidade da composição do Supremo Tri-
bunal Federal para que possa julgar as matérias que 
estão lá esperando decisão.

Muito obrigado a V. Exª por ter expressado o pon-
to de vista da Mesa e, ao mesmo tempo, explicado a 
excepcionalidade com que tratamos essa matéria.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Darei a palavra a todos os que estão inscri-
tos aqui.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, estávamos, ainda há pouco, na sessão 
da Comissão de Constituição e Justiça e degustamos, 
saboreamos do conhecimento do Ministro Luiz Fux. 
S. Exª demonstrou estar mais do que gabaritado para 
ocupar tão alto posto da República, para ser um dos 
Ministros da nossa Suprema Corte.

Nós, no debate, na sabatina, ainda há pouco, do 
Ministro Luiz Fux, percebemos em S. Exª posições do 
mais avançado Direito brasileiro, posições progressis-
tas e posições que dialogam com o que há de mais 
avançado, eu diria, não só no nosso Direito pátrio, mas 
também no Direito mundial.

Nós do Partido Socialismo e Liberdade tivemos 
a honra de participar desse debate, de sabatinar e de 
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nos dar por satisfeitos. Parabenizo nesse sentido a Pre-
sidente da República pela indicação de alguém que, 
com certeza, honrará a Suprema Corte brasileira.

E, nesse sentido, parabenizo também o Senado 
da República por ter dado a essa questão a celerida-
de devida. O Supremo Tribunal já se encontrava há 
algum tempo sem o seu décimo primeiro Ministro e, 
em virtude disso, nós nos encontrávamos com sérias 
controvérsias jurídicas sem serem resolvidas pela nos-
sa Suprema Corte.

Nós não temos dúvidas de que vamos consa-
grar, no dia de hoje, alguém do mais alto gabarito, que 
honrará, com certeza, o posto de Ministro da Suprema 
Corte brasileira.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente!

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney, Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa quer anunciar a relação dos oradores 
que foram inscritos aqui pela ordem: Vital do Rego, 
Waldemir Moka, Magno Malta, Benedito de Lira e 
Flexa Ribeiro.

Pergunto se há outros Senadores que desejam 
falar. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Vital do Rego.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Para 

encaminhar a votação. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, hoje estamos num dia graça. 
A Casa começa suas atividades legislativas marcando 
um tento de afirmação e de sintonia com a sociedade 
brasileira. Estávamos, há mais de seis meses, espe-
rando a escolha de um novo Ministro para completar 
o quadro do Supremo Tribunal Federal. E a Presidente 
Dilma nos deu a possibilidade, como Senadores, de sa-
batinar um homem que encantou a Casa, a Comissão 
de Justiça, tão bem presidida, na sua sessão inaugural, 
pelo nosso Presidente Eunício Oliveira.

Esse homem, com trinta anos de magistratura e 
que percorreu todos os andares do grande edifício que 
foi a sua construção jurídica, sai do Senado aplaudido 
de pé pela Comissão de Justiça, quando, após uma 
aula de Direito Constitucional, de Direito Processual, 
de Direito Civil brasileiro, mostrou todo o seu gabari-
to, toda a sua formação acadêmica. Um homem que 
passou em todos os concursos em primeiro lugar nas 
bancas examinadoras respectivas. 

Por isso, o PMDB se sente muito honrado em 
ter sabatinado, em ter votado, e vota, novamente, no 
plenário da Casa, essa indicação. Convidamos os nos-
sos companheiros, os nossos colegas Senadores que 
estão ainda nos seus gabinetes, para virem, de forma 

uníssona, a este plenário, da forma como procedemos 
na Comissão de Constituição e Justiça, para votar.

Quero parabenizar V. Exª, Presidente José Sarney, 
que, de forma diligente, rápida, eficiente, competente, 
como atua na direção desses trabalhos, pode dar esse 
presente ao Brasil e à Justiça brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero aqui registrar que, ontem, o 
Ministro Fux esteve com a bancada do PMDB. Contou 
sua história. É alguém que, com 23 anos, ingressou 
no Ministério Público; com 27 anos, foi juiz; e, segun-
do ele, todos os cargos que ocupou foram exatamente 
na vaga de juiz.

Sr. Presidente, esta Casa, realmente, ao votar – 
e não tenho dúvida de que vai votar aqui como votou 
na CCJ, por unanimidade –, vai mostrar ao jovem, ao 
jovem que está iniciando uma carreira jurídica, que 
é possível, neste País, sim, àquele jovem que está 
começando, chegar ao mais alto cargo do Judiciário 
brasileiro. E ele é, sem dúvida nenhuma, um exemplo 
para o jovem advogado que inicia, hoje, sua carreira 
jurídica.

Esta Casa está de parabéns, assim como a Co-
missão de Constituição e Justiça, ao referendar a in-
dicação por unanimidade.

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

– AP) – Líder Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 

encaminhar a votação. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, a exemplo de todos os com-
panheiros, eu também gostaria de saudar, neste mo-
mento, nosso futuro Ministro.

A Casa começa bem. A história desse Ministro 
orgulha todos nós, e, como Líder do meu partido, Lí-
der do PR, em nome de Clésio Andrade, do Senador 
Vicentinho, do Blairo Maggi, do Senador João e do 
nosso querido Ministro Alfredo Nascimento, nós que, 
unanimemente, o apoiamos... E os votos foram re-
presentados na Comissão de Justiça, na pessoa do 
Senador Vicentinho, e eu também tive o prazer de ir 
à urna votar nesse companheiro, nesse amigo de um 
saber jurídico esplêndido. Alguns Senadores aqui dis-
seram que ele deu uma aula – e deu. Foi um momento 
importante, ímpar para todos nós.

Mas registro uma coisa muito importante, Sr. 
Presidente: trata-se de um homem de sentimento, que 
não tem medo de revelar seus sentimentos, Senadora 
Marta. Capaz de chorar publicamente; não escamoteia. 
Em determinados momentos, mostrou-se um homem 
tão sensível à causa do desfavorecido que revelou, no 
meu entendimento, que também conhece, que sabe 
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que há momentos na vida em que a graça é maior do 
que a lei. Os legalistas são mais tendentes e estão mais 
próximos de cometer a injustiça do que aqueles que, 
além de observar a lei, têm coração misericordioso.

Em nome dos irmãos Nogueira – Minotauro e 
Minotouro –, do Anderson Silva, em nome do Lyoto, 
do Paulo Thiago, em nome do Wallid Ismail, da rapa-
ziada do jiu-jitsu, porque a arte marcial chega ao Su-
premo. Além de ser um homem sensível, de grande 
conhecimento jurídico, é um casca-grossa do jiu-jitsu, 
faixa-preta do jiu-jitsu o nosso querido Ministro, e é a 
chegada do esporte, de um grande esportista, ao nosso 
maior tribunal, ao Supremo Tribunal Federal.

Então, em nome desses desportistas laureados, 
respeitados e amados no mundo, cumprimento nosso 
querido Ministro, bem como em meu nome, no da mi-
nha família e no do meu partido, esse vencedor, esse 
lutador, nosso querido Ministro Fux.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu quero dizer que já havíamos ido ao micro-
fone para dizer que o nosso Senador Renan pedira 
para avisá-lo, e nós...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente, eu queria...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – (...) pedimos que avisassem ao Senador Renan 
que a votação estava para ser encerrada.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – E é com prazer que vemos sua presença nes-
te plenário.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.) 
– Muito obrigado.

Eu, sinceramente, não poderia faltar a este gran-
de momento do Senado Federal. Tivemos, hoje, uma 
demonstração sobeja de competência, e essa saba-
tina, Sr. Presidente, honra, sobretudo, esta Casa. O 
Ministro Fux se saiu muito bem, muito bem, e a ma-
neira como sua indicação tem sido comemorada na 
cúpula do Judiciário, nas entidades de juízes, no meio 
dos operadores de Direito e, hoje, aqui, nesta Casa do 
Congresso Nacional, é uma demonstração sobeja do 
que estamos dizendo.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo aos Se-
nadores do PMDB, àqueles que ainda não votaram, 
para que, por favor, façam isso, para que não percam 
esse grande momento do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Para encaminhar a votação. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Enquanto estamos a votar a indicação 
do Insigne Ministro Fux para o Supremo Tribunal Fe-

deral – e todos nós nos congratulamos com isso –, eu 
gostaria de, após essa votação e terminada a Ordem 
do Dia, Sr. Presidente, convidar, em nome dos catari-
nenses – e aí autorizado pelos Senadores Luiz Hen-
rique e Paulo Bauer –, para o lançamento, aqui, no 
saguão da biblioteca, na área cultural da Biblioteca do 
Senado, pelo nosso Senador Neuto Fausto de Conto, 
do livro Milagre Real.

S. Exª foi o Relator, neste Congresso Nacional, 
do Plano Real, à época, e está lançando agora, Sr. 
Presidente, nobres colegas, o Milagre Real, logo mais, 
ao terminar a Ordem do Dia, aqui, na parte cultural da 
Biblioteca do Senado.

Então, enquanto estamos a votar, estendemos, 
em nome dos catarinenses, o convite para fazermos 
uma visita e irmos até ali prestigiar esse ato tão im-
portante.

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

– AP) – Senador Benedito de Lira, com a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
eu gostaria de cumprimentar aqui Sua Excelência a 
nossa Presidenta Dilma Rousseff. Valeu a pena espe-
rar. Há seis meses que se aguardava a indicação de 
um jurista para ocupar a vaga no Supremo Tribunal 
Federal. Em segundo lugar, cumprimentar V. Exª pela 
celeridade que deu ao processo de indicação do Mi-
nistro. E dizer que, no momento em que participamos 
da sabatina, assisti, pela primeira vez, a um fato que 
me deixou muito feliz. Primeiro, porque o Ministro Fux 
deu uma aula a todos nós, ao Brasil e ao mundo de 
como se aplica o Direito, não só o Direito nacional mas 
o Direito internacional.

Uma coisa que chamou a atenção de todos nós, 
Sr. Presidente, é que o Ministro não é apenas aquele 
operador do Direito, que aplica a lei na frieza da letra 
da lei, mas, sim, é um humanista. Contou o fato, por 
exemplo, de um julgamento que ele fez recentemente, 
ao apreciar um processo de improbidade administrativa 
contra um prefeito. Um prefeito, ao atender à calamida-
de pública de um Município vizinho, transferindo todo 
o medicamento do seu Município para o Município vi-
zinho, sofreu uma ação de improbidade administrativa, 
e ainda porque não fizeram a concorrência pública. Se 
tivessem feito, morreriam as crianças antes de termi-
nar o processo de licitação. Mas ele, com seu espírito 
humanitário e entendendo que a lei não deveria ser 
aplicada apenas na sua dureza, julgou o processo e, 
pelo que disse, inocentou o prefeito.

Sr. Presidente, o Brasil ganha, o Supremo Tribu-
nal ganha, e esta Casa, hoje, está de parabéns pelo 
trabalho que está sendo realizado. Daqui a pouco, V. 
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Exª determinará o encerramento da votação, e teremos 
um Ministro que vai dar grandeza a este País.

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

– AP) – A mesa está, realmente, abrindo uma exceção 
no encaminhamento desta votação, Srs. Senadores. Por 
isso, peço que sejam breves em seus pronunciamentos, 
de modo a que possamos encerrar a votação.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para enca-

minhar a votação. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, serei breve. Eu não poderia deixar de 
registrar que este é um momento histórico e importante 
para o Senado Federal. 

Quero parabenizar a Presidenta Dilma, que, di-
ferentemente do passado recente, fez uma indicação 
correta, sem ser partidária, do Ministro do STJ, Luiz 
Fux, para o STF.

A sabatina do Ministro na CCJ e a sua aprova-
ção, por unanimidade, foram a demonstração de que 
o Ministro, pela sua competência, pela sua honradez 
e pela sólida e respeitável formação jurídica, terá tam-
bém, aqui no plenário do Senado Federal, a aprovação 
unânime, pelos Senadores, de sua indicação como 
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ganha o País e ganha, com certeza absoluta, a 
Justiça brasileira. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Collor de Mello, 
inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. Senador Cícero. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Cícero já está inscrito.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Não, 
é apenas para justificar a votação anterior, acompa-
nhando a maioria.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará a intenção de V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Obri-
gado.

A SRA. GLEISI HOFFMAN (Bloco/PT – PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

Eu gostaria que consignasse em Ata o meu voto, 
na votação anterior, a que eu não estava presente. Voto 
de acordo com a orientação da minha Bancada.

Aproveito, também, para parabenizar a Ministra 
Delaíde e, com certeza, o nosso futuro Ministro do 
Supremo, o Ministro Luiz Fux.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de registrar o meu voto anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará o ponto de vista de V. Exª.

Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, o PSC sente-se honrado e muito fe-
liz por estar participando de um momento histórico da 
vida do povo brasileiro e de estar aqui presente, con-
tribuindo em um momento tão importante. 

O Ministro Fux mostrou e mostra que é um exem-
plo para todos nós, brasileiros, principalmente para 
aqueles que enfrentam as adversidades impostas pela 
vida e que, depois de tanto sonhar, veem que é pos-
sível, sim, materializar o seu sonho. É um exemplo de 
retidão, é um exemplo de pessoa que persistiu, que 
conseguiu vencer e realizar o seu grande sonho.

Para nós, brasileiros, esse é um grande avanço.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu não poderia deixar, também, de prestar 
o meu apoio e de falar da minha felicidade. 

Como membro da Comissão de Constituição e 
Justiça, tive o prazer de participar da sabatina do Minis-
tro Luiz Fux. Confesso que fiquei impressionado – não 
somente eu, mas todos os Parlamentares presentes, 
Senadores e Senadoras, e também a imprensa presente 
na Comissão – pela forma, pela humildade com que o 
nobre Ministro prestou aqueles esclarecimentos, falou 
da sua vida pessoal, falou das suas propostas. 

Eu queria, em nome do Partido da Mobilização 
Nacional, em nome da direção do meu partido, dese-
jar boa sorte ao Ministro. Eu tenho certeza, pelo que 
ouvi na Comissão, de que, neste plenário, ele terá a 
maioria absoluta dos votos.

Então, quero parabenizá-lo e parabenizar, tam-
bém, a sua pessoa, pela celeridade com que trouxe 
esta votação ao plenário.

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

– AP) – Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero também, em meu nome e em nome do 
Senador Jorge Viana, que não pôde se encontrar pre-
sente, externar um cumprimento especial à Presidente 
Dilma, pela feliz escolha do Ministro Luiz Fux. 
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Quero dizer que, mesmo tendo sido escolhido 
pela Presidente Dilma e mesmo tendo consciência 
de que a Bancada do Partido dos Trabalhadores vo-
taria unanimemente em favor do seu nome, ele teve a 
humildade de nos fazer uma visita para falar de suas 
ideias, para falar de suas intenções.

Hoje, a sua sabatina foi marcada pela competên-
cia absoluta e pela sensibilidade humana. Ele conseguiu 
conquistar a unanimidade dos Senadores componen-
tes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Portanto, ele tem o nosso voto e o nosso total apoio. 

Desejo que ele tenha total sucesso na nova mis-
são.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senadora Kátia Abreu e, em seguida, encer-
rarei a votação.

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, quero apenas justificar 
a votação anterior. Votei com o Partido dos Demo-
cratas.

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

– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
Vou proclamar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votaram SIM 68 Srs. Senadores; e NÃO, 2.

Não houve abstenção.
Total: 70 votos.
A indicação foi aprovada pelo Senado Federal e 

será feita a devida comunicação à Senhora Presiden-
te da República. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Temos pequenas matérias ainda para votar. 

Item único:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe 
sobre a advertência em rótulos de alimentos 
e bulas de medicamentos que contêm feni-
lalanina.

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão. (Pausa.)

São as seguintes as Emendas:

EMENDA Nº 1, DE 2011-PLEN

Dê-se ao § 5º do art. 11 do Decreto-Lei nº 986/69, 
na redação dada pelo Substitutivo do Senado ao 
PLC/107/2008, a seguinte redação:

“Art. 11.  ................................................
§ 5º As informações sobre a presença e a 

quantidade de fenilalanina nos alimentos, serão 
apresentadas em tabela elaborada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária _ ANVISA, 
de acordo com fonte oficial de informação, na 
forma prevista em regulamento”.

Justificação

É de todo recomendado que a quantidade de 
fenilalanina nas embalagens e rótulos de alimentos e 
bebidas seja remetida a uma fonte oficial, de forma a 
não causar problemas ao consumidor com intolerância 
a tal substância. Assim oferecemos a presente emenda, 
com o fito de evitar situações indesejáveis, remetendo 
a responsabilidade à Anvisa.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Humberto Costa.

EMENDA Nº 2, DE 2011 – PLEN

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.918/94, na redação dada pelo Substitutivo do Senado 
ao PLC nº 107/208, a seguinte redação:

“Art. 11.  ................................................
Parágrafo único. As informações sobre 

a presença e a quantidade de fenilalanina 
nos alimentos, serão apresentadas em tabela 
elaborada pela Agencia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária – ANVISA, de acordo com fonte 
oficial de informação, na forma prevista em 
regulamento”.

Justificação

É de todo recomendado que a quantidade de 
fenilalanina nas embalagens e rótulos de alimentos e 
bebidas seja remetida a uma fonte oficial, de forma a 
não causar problemas ao consumidor com intolerância 
a tal substancia. Assim oferecemos a presente emenda, 
com o fito de evitar situações indesejáveis, remetendo 
a responsabilidade à Anvisa.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2011. – 
Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Discussão do substitutivo e das emendas. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais, 

para exame.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Eu quero comunicar, também, ao Plenário que 
foram feitas inúmeras proposições para desarquivamen-
to de processos, na forma regimental, da Legislatura 
anterior: Proposição da PEC nº 38, Senador Mozaril-
do Cavalcanti; da PEC nº 58, Senador Flexa Ribeiro; 
do PLS nº 147, Senador José Sarney; do PLS nº 150, 
Senador Flexa Ribeiro; do PLS nº 228, Senador José 
Sarney; do PLS nº 240, do Senador Flexa Ribeiro; do 
PLS nº 112 e do PLS nº 243, Senador José Sarney.

Se não houver objeção do Plenário, realizaremos a 
votação em globo e a Ata individualizará as votações. 

Se todos estiverem de acordo, assim será pro-
cedido. Em votação. (Pausa.)

Aprovados.
Agradeço às Srªs e aos Srs. Senadores que con-

cordaram com a aprovação, em globo, da matéria.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Requerimento Nº 54, de 2011, de desarquivamento 

da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 1999.
Uma vez que já se encontra instruída pela Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria 
será incluída em Ordem do Dia oportunamente.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento Nº 55, de 2011, de desarquiva-
mento da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, 
de 2005.

Uma vez que já se encontra instruída pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria 
será incluída em Ordem do Dia oportunamente.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 56, de 2011, de desarquiva-
mento do Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2005.

A matéria retorna ao exame da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 57, de 2011, de desarquiva-

mento do Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2005–

Complementar. 

A matéria volta à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos e, posteriormente, vai à de Desenvolvimento 
Regional e Turismo.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 58, de 2011, de desarquiva-

mento do Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2005.

A matéria retorna ao exame da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 59, de 2011, de desarquiva-
mento do Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2006-
Complementar.

Uma vez que já se encontra instruída pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, a maté-

ria volta à Comissão de Serviços de Infraestrutura e, 
posteriormente, à de Assuntos Econômicos.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 60, de 2011, de desarquiva-

mento do Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2006.

A matéria retorna ao exame da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania; posteriormente, vai 

à Comissão de Assuntos Sociais e, nos termos do art. 

49, I, do Regimento Interno, à de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa.

É o seguinte o Requerimento:
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Requerimento nº 61, de 2011, de desarquiva-

mento do Projeto de Lei do Senado nº 243, de 2006.

A matéria retorna ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão termi-
nativa.

É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Voltamos à lista de oradores.

Eu pergunto se o Senador Randolfe deseja, ain-
da, usar da palavra. É o primeiro orador inscrito após 
a Ordem do Dia.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Sim, Sr. Presidente. 

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

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu 
queria, de início, fazer o registro, na sessão de hoje, da 
presença, na tribuna de honra do Senado da Repúbli-
ca, dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Urbanas do Estado do Amapá, o glorioso 
Sindicato dos Urbanitários, o primeiro sindicato a ser 
reorganizado no Amapá após a redemocratização e 
um dos primeiros sindicatos do Amapá, fundado no 
final dos anos 50. Feito esse registro, agradecendo e 
cumprimentando a luta dos trabalhadores e do Sin-
dicato dos Urbanitários em defesa da Companhia de 
Eletricidade do Amapá, dos direitos dos trabalhadores 
urbanos da Companhia de Água e Esgoto do Amapá 
e da Eletronorte, quero saudar a luta, neste momento, 
desses trabalhadores pela Federalização da Compa-
nhia de Eletricidade do Amapá. 

Feita essa preliminar, quero inaugurar esse pro-
nunciamento, desta feita, falando desta tribuna às Srªs 
Senadoras e aos Srs. Senadores e, em especial, atra-
vés da TV Senado, ao povo do Amapá.

Quero, neste momento, destacar o sentido da 
nossa eleição para o Senado da República, o sentido 
do que nos conduz a estar aqui representando o nos-
so Estado federado.

As eleições de 2010, para o Amapá, represen-
taram um recado firme e incontestável, um recado de 
mudança. Foi quando o sentimento dos amapaenses 
foi aviltado que o povo do Amapá não se desesperou 
nem cruzou os braços, ergueu-se e disse basta. Foi 
no domingo, 3 de outubro, que ficou determinado para 
todos nós o dever de honrar a confiança do povo da-
quele Estado do extremo norte brasileiro. Foi naquele 
domingo memorável que 203.259 cidadãos me hon-
raram com sua confiança. De apenas a ideia de um 
grupo político, nós nos tornamos um projeto da socie-
dade amapaense. 

Trago aqui a citação do poeta francês Verlaine, 
que dizia, no final do século XIX: “Com êxtase e o medo 
de haver sido o escolhido”, entrego-me hoje, desde a 
semana passada, ao serviço de representar o Amapá 
na Casa da Federação brasileira. 

A nossa campanha ao Senado da República foi 
pautada pela palavra de ordem da fé. Quero me repor-
tar aqui à citação presente no versículo 11 da Bíblia 
Sagrada, que é uma das melhores definições, para 
mim, sobre o que é fé: “A fé é o firme fundamento das 
coisas que se esperam, e a prova das coisas que não 
se veem.” É a esta memória, com sua inspiração, que 
recorrerei aqui, no Senado, toda vez que o desalento da 
pressão, da atuação do dia a dia vier a me assaltar.

Então, um dos principais desafios nossos aqui, 
desta tribuna, no Senado da República, é a luta pela 
recuperação do orgulho de ser amapaense. 

Sr. Presidente, caros colegas Senadores, temos 
à nossa frente um grandioso e complexo desafio, Se-
nador Pedro Taques. É um desafio que vai ser desta 
legislatura do Senado da República, que é o desafio 
de rediscutir o pacto federativo. 

O Supremo Tribunal Federal já determinou que 
o prazo de validade da esdrúxula fórmula de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados expira em 
31 de dezembro de 2012. O meu estado é injustiçado 
pela fórmula atual de repartição do FPE. O princípio 
do FPE, consagrado na sua origem, em 1965, é que 
o Fundo de Participação dos Estados é um instrumen-
to econômico do Pacto Federativo. Entretanto, não é 
isso que hoje ocorre. O Amapá que, pelo princípio de 
ter arrecadação própria menor, deveria ter um Fundo 
de Participação maior é, lamentavelmente, o décimo 
quarto Estado da Federação na repartição dos recur-
sos do Fundo. E isso é uma injustiça, de acordo com 
o princípio que deu origem ao Fundo de Participação 
dos Estados, que dá conta de que os Estados com 
arrecadação própria de ICMS menor devem ter FPE 
maior e os Estados com arrecadação própria de ICMS 
maior deveriam ter FPE menor.

No nosso Estado, também padecemos de profun-
dos gargalos da infraestrutura. Nós temos, lamentavel-
mente, os piores indicadores do País em rodovias, em 
abastecimento de água tratada, em coleta e tratamento 
de esgoto, em aparelhos urbanos nas nossas cidades 
e em energia elétrica. Aliás, em relação à energia elé-
trica, nós padecemos da situação de podermos nos 
tornar um gigante com pés de barro, pois seremos, na 
próxima década, uma potência de geração hidrelétrica, 
entretanto não resolveremos o problema de energia 
elétrica do Amapá se não resolvermos o problema 
da nossa empresa de distribuição de energia elétrica, 
a Companhia de Eletricidade do Amapá, que vive a 
dramática crise de ter, por sucessivas administrações 
equivocadas, uma dívida de R$1,3 bilhão.

O País em que nós vivemos é um País de profun-
das desigualdades, de desigualdade social, de desi-
gualdade regional. Vivemos, lamentavelmente, em uma 
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Federação que põe em xeque a sua própria existência 
enquanto federação, priorizando, lamentavelmente, o 
desenvolvimento nacional do centro-sul. 

Um dos melhores exemplos disso são os dados 
que trago aqui sobre o incentivo à produção do saber 
científico. Vejam que 70% dos mestres e doutores do 
País estão concentrados no Sul e no Sudeste. A Ama-
zônia desfruta de apenas 10% do número de doutores 
do País. 

Compreendo que nenhuma civilização avança 
sem investimento no conhecimento. Por isso, consi-
dero fundamental a necessidade de ampliarmos os 
investimentos na nossa Universidade Federal do Ama-
pá, que, lamentavelmente, dentre as universidades 
amazônidas é a última em investimentos por parte do 
Governo da União.

Queria pautar também as posições políticas que 
teremos aqui nos temas das grandes reformas nacio-
nais. Já disse da tribuna da Casa que considero central 
enfrentarmos o debate sobre duas reformas: a reforma 
tributária e a reforma política.

No que tange à reforma tributária, quero debater 
a necessidade de promoção de justiça fiscal no Bra-
sil. Em primeiro lugar, padecemos e vivemos uma das 
mais altas cargas tributárias do planeta, que prejudica 
os mais pobres, que prejudica os menos favorecidos. 
Ainda praticamos um flagrante processo de tributos 
regressivos. 

Nós, no Brasil, preferimos onerar bens, servi-
ços e salários por falta de determinação histórica em 
tributar o patrimônio e a renda. A nossa estrutura tri-
butária, complexa e burocrática, expulsa empresas 
da formalidade e condena milhões de brasileiros ao 
subemprego indigno.

Defendemos uma reforma tributária que deso-
nere os mais pobres, que desonere bens e serviços, 
que favoreça as regiões periféricas sem perda da au-
tonomia dos Estados, reafirmando que não podemos 
aceitar, sob o falso pretexto de modernidade, a retirada 
de nenhum direito dos trabalhadores no que tange ao 
debate sobre a reforma tributária.

Em relação à reforma política, urge, Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, entrar na pauta 
nacional o debate sobre a reforma política que amplie 
a participação do povo brasileiro, Senador Lindbergh, 
como protagonista da cena política nacional. 

Lamentavelmente, tenho visto muito debate da 
reforma política, mas tenho visto e inclusive as duas 
Casas do Congresso Nacional têm pautado reformas 
que mais tangem a serem reformas eleitorais e, muitas 
vezes, do interesse do conjunto dos políticos do que 
de fato reforma política. 

Reforma política de fato tem que debater finan-
ciamento público e tem que debater a ampliação da 
participação popular nas decisões políticas.

Temos no nosso texto constitucional um impor-
tante instrumento, consagrado inclusive no parágrafo 
único da nossa Constituição, que inova em relação aos 
textos constitucionais anteriores, quando diz que todo 
poder emana do povo e que o exerce diretamente. E 
remete ao art. 14, inciso I, II e III, da Constituição os 
instrumentos do exercício popular, através do plebiscito, 
da iniciativa popular de leis e do referendo.

Considero importante introduzirmos nesse de-
bate a necessidade de termos mais um instrumento 
de soberania popular, a possibilidade da revogação 
popular de mandatos por parte do cidadão brasileiro. 
Instrumento este que quero debater nesta Casa e que 
quero posteriormente trazer também elementos e in-
formações para, porventura, introduzirmos este inciso 
IV no art. 14 do nosso texto constitucional, ampliando 
a participação popular.

Por fim, o debate que aqui apresento é o debate 
de ser aqui, em especial, um Senador amazônida. E falo 
isso com muito orgulho. Sabemos da importância atual 
e futura da Amazônia para o Brasil e para o Planeta. 
Quero de imediato rejeitar a redoma de vidro preser-
vacionista, propagandeada por interesses estrangeiros 
que querem impor a nós, mas com a mesma veemên-
cia quero também recusar o crescimento econômico à 
custa da depredação ambiental sem limites. 

Finalmente, quero destacar as características do 
mandato que procurarei exercer no Senado da Repú-
blica. Será um mandato proclamado como socialista, a 
serviço do que se convencionou ser socialismo. Não o 
socialismo das tristes experiências do Leste Europeu, 
não o socialismo das lamentáveis experiências que 
tivemos na história, mas o socialismo com liberdade, 
porque liberdade não existe no socialismo, e o socia-
lismo como horizonte estratégico da causa humanitária 
de um mundo de felicidade. 

Antes de concluir, tenho a honra de conceder o 
aparte a um Senador que nesses primeiros dias aqui 
no Senado da República, já com muito otimismo, pela 
sua inabalável posição ética e pela firmeza de convic-
ções com que se tem postado neste plenário e aqui 
no Senado.

Concedo, com muita honra, o aparte a V. Exª, 
Senador Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-
dor Randolfe, é uma honra poder caminhar no Senado 
nesta Legislatura com V. Exª. V. Exª, desde o primeiro 
dia, já demonstrou sua independência e coragem. In-
dependência e coragem, penso, são atributos do re-
presentante de um Estado importante como o Amapá. 
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Quero cumprimentá-lo pela sua participação desde o 
primeiro dia nesta Casa e também me propor a, junto 
com V. Exª, debater a reforma política. Tenho certeza 
que como V. Exª, entendo que a reforma política não 
se trata apenas de uma reforma eleitoral, mas essa re-
forma política deve buscar a reforma também do pacto 
federativo, para que possamos repensar o papel dos 
municípios, valorizando-os no concerto da Federação. 
Só assim poderemos ter o que a Constituição afirma 
como uma Federação. Essa reforma política deve tam-
bém trilhar o caminho do voto distrital, ao meu pensar. 
Eu chamo V. Exª a esse debate. Voto distrital com fi-
nanciamento público de campanha, quem sabe inician-
do com financiamento público de campanha para as 
eleições para Presidente da República, daqui a quatro 
anos. Progressivamente, introduzirmos no cenário po-
lítico nacional o financiamento público de campanha. 
Discutir também o sistema proporcional, que é a razão 
de muitos males, como nós todos conhecemos, evitan-
do que o Supremo Tribunal Federal e que o Tribunal 
Superior Eleitoral, muitas vezes, possam se valer de 
resoluções e de decisões com força de lei, para que 
regule a eleição. Esta Casa – o Congresso Nacional 
como um todo – tem a obrigação moral e constitucio-
nal de resolver essa questão. Parabenizo V. Exª e me 
coloco ao seu lado nessas discussões a respeito da 
reforma política. Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Senador, incorporo no todo o aparte de V. Exª ao 
meu pronunciamento, porque contribui com ele. E te-
nho plena concordância, em especial, com o tema do 
voto distrital. 

Reafirmo a concordância no sentido de dizer que 
temos que avançar no debate da reforma política. Não 
podemos cometer o erro do passado de fazer apenas 
reformas, pequenos remendos eleitorais na nossa le-
gislação. O Congresso Nacional – a Câmara dos De-
putados, o Senado da República – tem que ir a fundo 
no tema da reforma política, constitucionalizando in-
clusive esses mecanismos de modificação. E reitero: 
não existirá reforma política se nós não ampliarmos a 
participação popular nas gestões políticas, não deba-
termos e introduzirmos no nosso texto constitucional 
temas como financiamento público de campanha, e 
acrescento aí o voto distrital.

Tenho a maior honra de conceder um aparte... E 
antes de concedê-lo permita-me fazer aqui uma remis-
são ao passado. Com o Senador Lindbergh Farias nós 
fomos cúmplices do movimento estudantil, militamos do 
mesmo lado, na mesma frente política, no movimento 
estudantil. Permita-me dizer, Senador Lindbergh que 
fui um liderado do senhor. O senhor foi Presidente da 
União Nacional dos Estudantes quando eu era Coor-

denador-Geral do Diretório Central dos Estudantes 
da Universidade Federal do Amapá. Não vou utilizar o 
termo destino, mas quis a história e a democracia – e 
esse é um ganho somente da democracia porque só 
a democracia pode possibilitar isso – o reencontro de 
lideranças estudantis no plenário da mais alta Casa 
legislativa deste País. 

Então, é com muita honra e com um misto de 
satisfação e de saudosismo do movimento estudantil, 
que concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – A 
honra é minha estar lhe chamando de V. Exª aqui no 
Senado Federal. V. Exª roubou meu título de Senador 
mais jovem. Tenho 41 anos e V. Exª tem 37. Era bem 
mais jovem na época do movimento estudantil e estou 
aqui agora chamando de V. Exª neste Senado Federal. 
É um grande orgulho para mim e para minha geração 
ver o brilhantismo de V. Exª. Não estou aqui para ras-
gar seda, mas, de fato, fico olhando, observando nas 
comissões e nos debates seu papel já nesta Casa. V. 
Exª vai mudar.E eu acho que é tarefa da nova geração 
que está chegando aqui também, Senador Randolfe, 
tentar mudar, tentar aproximar este Senado da vida 
real das pessoas. Eu vim de uma prefeitura. Estava 
em Nova Iguaçu, muito perto das pessoas nos deba-
tes do dia a dia. Se há uma coisa de que tenho medo 
neste Senado é que, ao invés de puxarmos o Senado 
para perto da vida real, nos distanciemos do contato 
com as pessoas, da vida cotidiana das pessoas. Este 
Senado não pode nos mudar. Temos que, com esta ju-
ventude, esta garra, este seu brilhantismo, de alguma 
forma contribuir para que este Senado seja cada vez 
mais a Casa do povo. Aqui sempre vamos ter, Senado-
ra Lídice da Mata, grande guerreira, lutadora, baiana, 
espaço nos debates políticos, na luta entre situação e 
oposição, mas temos que criar uma pauta verdadei-
ra. A reforma política é muito importante, mas quem 
vem.... V. Exª está nas ruas, sabe disto: o povo exige 
uma saúde melhor, uma saúde pública melhor, esse 
hoje é um problema nacional. O povo exige discussão 
sobre segurança pública. De forma que acho que esta 
talvez seja uma das maiores tarefas nossas, conec-
tar este Senado Federal às ruas, ao povo, ao desejo 
das pessoas. E V. Exª vai ter um grande papel pelo 
seu Partido, nas ligações com os movimentos sociais. 
Nós também, mas V. Exª vai ter esse papel. Digo V. Exª 
porque estamos no Partido do Governo. Temos nossas 
relações com os movimentos sociais. Vamos sempre 
fazer essa intermediação. Mas nesse sentido V. Exª tem 
mais liberdade para costurar, para ser essa voz aqui 
no Parlamento. Estou tomando tempo de V. Exª, mas 
quero dizer que sempre, quando estiver falando, quero 
que olhe lá e veja que há alguém torcendo por V. Exª. 
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Sei que V. Exª vai impor essa sua capacidade aqui, nos 
trabalhos do Senado Federal. Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Concluindo, Sr. Presidente, Senador Lindbergh, quero 
aqui destacar que é uma honra pertencer à mesma 
geração de V. Exª, é uma honra termos sido da mesma 
geração no movimento estudantil. Tenho e terei com V. 
Exª muitos pontos de consenso aqui no Senado.

Quando V. Exª fala do contato com as ruas, quero 
dizer que V. Exª é mestre nisso. O contato com o povo 
V. Exª nos ensinou, estando no movimento estudan-
til. Eu brinquei, quando V. Exª disse que fiquei com o 
posto do mais jovem a chegar a esta Casa. Mas essa 
foi a minha única vitória sobre V. Exª em nossas vidas. 
No movimento estudantil, eu sempre era vencido por V. 
Exª, pela competência de V. Exª na direção da nossa 
gloriosa União Nacional dos Estudantes, na condução 
do movimento estudantil brasileiro.

Então, quero incorporar no todo o aparte de V. 
Exª, que muito me honra, que muito me orgulha, e 
reiterar os termos de que tenho a honra de pertencer 
à nossa geração, de pertencer à mesma geração de 
V. Exª e de comungar desses passos aqui no Senado 
da República.

Por fim, Sr. Presidente, nosso papel aqui foi desig-
nado pelo povo do Amapá. Foi o povo que nos designou 
num desejo de mudança. E é essa responsabilidade 
que pretendemos aqui honrar. 

Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Randolfe Ro-
drigues, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr. 
Presidente, apesar de sabedor de que a votação foi 
secreta, gostaria que fosse consignado, nos Anais da 
Casa, o meu voto pela escolha do Ministro Fux para 
o Supremo, por favor. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado nos Anais da Casa.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, 
do PMDB do Amapá.

O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para in-
troduzir o tema de nossa manifestação nesta tribuna, 
invocamos o art. 3º da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos e o art. 5º da Constituição brasileira, 
que declaram que todo ser humano tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal e que aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País é garantida 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade.

Desde os primórdios da raça humana, a seguran-
ça é elemento básico para a sobrevivência. A liberdade 
e os demais direitos garantidos pelas leis de Deus e dos 
homens estão intrinsecamente ligados à segurança. O 
ser humano não pode viver coagido, com medo, cer-
cado, cerceado pelo temor de seus semelhantes que 
trilham os caminhos contrários à convivência pacifica 
e ao regramento legal, moral e ético, que norteiam a 
vida em sociedade.

Temos assistido às valorosas ações que a Força 
Nacional de Segurança Pública tem efetuado no Rio de 
Janeiro, sob a liderança do Ministro da Defesa Nelson 
Jobim, a quem manifesto minhas congratulações, apro-
veitando a oportunidade do meu pronunciamento.

Não foi à toa que o Estado do Rio registrou o mais 
baixo índice de criminalidade dos últimos dez anos. São 
Paulo sentiu os reflexos, e, também naquele Estado, 
baixou o índice de criminalidade. 

As ações suplantaram as expectativas, porque 
foram feitas em locais nos quais o crime organizado 
havia suplantado o próprio Poder Público, em muitos 
casos, substituindo-o nas ações específicas. A figu-
ra dúbia do pretenso benfeitor, em pleno século XXI, 
subsistia nas áreas carentes de benefícios sociais to-
madas pelo narcotráfico. 

A efetividade da atuação massiva estará concreti-
zada com a implantação das Unidades de Polícia Paci-
ficadora (UPP), uma das ações do Programa Nacional 
de Segurança com Cidadania (Pronasci) em todas as 
regiões vulneráveis às ações criminosas. Trata-se da 
instituição de polícias comunitárias em favelas, como 
forma de desarticular quadrilhas que antes controlavam 
os territórios como verdadeiros Estados paralelos. 

Às vésperas da Copa de 2014, estamos fazendo 
nosso dever de casa. O País será mostrado ao mun-
do, e o Rio de Janeiro, com a sua população sensível, 
altamente criativa e ordeira, alegre e feliz. Lamenta-
velmente, grande parte desse povo ainda se encontra 
sob o jugo das forças que se implantaram de forma 
clandestina, controlando a comunidade pela violên-
cia, pela chantagem, pelo sequestro e por toda sorte 
de instrumentos de que os bandidos se utilizam para 
fazer seus controles.

Este Rio de Janeiro que sofreu as mazelas de-
correntes das forças da natureza, onde quase mil pes-
soas perderam suas vidas, mostrará ao mundo que 
é possível implantar uma nova ordem de segurança 
gerada pela vontade política do Governo do Estado e 
do Governo Federal. 

Minha experiência de vida me impõe uma cer-
teza: ninguém faz nada sozinho. É sempre com uma 
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união de esforços, com a vontade política dos entes 
federativos e da sociedade que as mudanças subs-
tanciais ocorrem. Daí a importância dos líderes, da 
união política. 

Disse eu, no ano passado, desta tribuna, que ima-
ginava a Presidenta Dilma anunciando ao Congresso 
Nacional e ao povo brasileiro seu plano nacional para 
a segurança pública. Sei que a experiência do Rio, que 
ela tem acompanhado desde o Governo Lula, será de 
fundamental importância para a concepção e extensão 
de um plano nacional.

Assisti, no último domingo, às mazelas da Polícia 
Militar e da Polícia Civil dos Estados: sem viaturas, de-
legacias caindo aos pedaços, baixa remuneração dos 
quadros e desaparelhamento técnico e material.

Diante do triste panorama exposto em cadeia 
nacional pela Rede Globo, constata-se o esforço, às 
vezes inútil, de delegados que querem trabalhar e não 
podem. “Você fica dependendo do prefeito para arru-
mar um veículo, uma viatura, para arrumar papel, para 
arrumar café”, conta Edson José Pereira, Presidente 
do Sindicato dos Delegados de Minas. 

Mas a consciência da dimensão do problema 
existe: “Nós temos que enfrentar essa realidade, com 
mais investimentos, com uma atuação integrada do 
Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário”. Essas 
foram as palavras da Ministra Maria do Rosário, da 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

Somos um País de dimensões continentais. Nos-
sas fronteiras, especialmente na Amazônia, de onde 
venho, são altamente vulneráveis às investidas dos 
narcotraficantes e narcoterroristas, oriundos de ou-
tros países.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a Presi-
denta Dilma Rousseff, que tem demonstrado ser me-
ticulosa e diligente na direção do País, com base nas 
competências constitucionais e com sua patente com-
petência no gerenciamento da Nação, expressará os 
anseios da população brasileira de ter um programa 
para a segurança pública que garanta a dignidade e 
a liberdade para usufruir os demais direitos que são 
assegurados, um projeto para garantir a segurança e 
a paz social. 

Sr. Presidente, sem dúvida, temos um exemplo 
da presença física, da presença coercitiva – com de-
monstração de força – do Estado nas áreas periféricas 
e nos centros também que são tomados pelo narco-
tráfico. Mas, mais que isso, de medidas emergenciais 
de que necessitamos, de paliativos ou de medidas 
satisfatórias através da mídia. Tenho certeza de que 
o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e todas as nos-
sas forças de segurança, comungadas com o Governo 
Federal e Estadual, haverão de fazer um planejamen-

to estratégico não só nas mudanças da lei, através do 
Congresso Nacional, mas para instrumentalizar melhor 
o Ministério Público, garantir mais recursos através da 
União e mudança de mentalidade com o investimen-
to, na busca de quadros técnicos e na formação de 
nossos policiais.

De nada adianta o afastamento provisório para 
que possamos fazer um grande evento em 2014. Te-
mos de aproveitar o momento, como fizeram as gran-
des cidades do mundo, a exemplo de Nova Iorque, 
com a operação famosa que lá foi efetivada, com a 
implantação de uma lei dura e uma política a médio, 
curto e longo prazo.

É neste tipo de política que acredito, é no plane-
jamento. Que nós possamos realmente efetivar uma 
estratégia não só na área de segurança, mas também 
na educação. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que não precisamos 
somente de palavras bem articuladas e bem proces-
sadas, precisamos de ação, e ações são feitas com 
iniciativas, com determinação. Assim o fiz no ano pas-
sado, apresentando três projetos importantes para a 
área de segurança. Quando a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, na crise mais acentuada 
da segurança pública do País, reuniu-se no Senado 
Federal para fazer um mutirão na área legislativa, es-
távamos nós lá, dando nossa contribuição.

Para ter paz, precisamos de segurança; para 
termos segurança, precisamos de educação; e, para 
termos educação, precisamos de investimento. Acre-
dito que o homem consciente, livre, aberto, preparado, 
sem dúvida, não será um instrumento a ser cooptado 
para o crime. A educação é aquela que liberta, que 
prepara o homem em todos os sentidos. 

Precisamos fazer como foi feito no Japão e em 
outros países, que tiveram um plano estratégico. Aque-
le país, mesmo arrasado na Segunda Guerra Mundial, 
saiu para um investimento firme na educação e tam-
bém na segurança, na ordem pública. Hoje, já vemos 
o resultado visível de uma nação próspera e rica. Nos 
Estados Unidos, também não foi diferente. 

Precisamos investir nas gerações do futuro des-
te gigantesco País, ao qual todos nós servimos com 
muito amor.

Sr. Presidente, tenho certeza de que a Presi-
denta Dilma estará contribuindo efetivamente. A sua 
capacidade gigantesca de trabalho se dá justamente 
na preparação de todos os planos.

Para encerrar, quero deixar aqui, nesta tarde, as 
minhas congratulações à Presidenta Dilma pelo seu 
pronunciamento no início dos trabalhos do Congres-
so Nacional, quando dizia das suas prioridades. Es-
sas prioridades, Sr. Presidente, me animaram muito. 
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São duas reformas que estão por vir e pelas quais já 
esperamos há mais de seis legislaturas no Congres-
so Nacional. Quando vim da Câmara, há 20 anos, eu 
já discutia, o Congresso já discutia a necessidade da 
reforma política e da reforma tributária. 

Portanto, Presidenta Dilma, Presidente José Sar-
ney, essa disposição de, neste ano, fazermos a reforma 
tributária será decisiva para o País. 

Segurança é paz, e, para ter paz, é preciso edu-
cação. As duas forças, juntas, trarão o resto do engran-
decimento desta Nação.

Não quero finalizar o meu discurso fazendo uma 
poesia com emoção, Sr. Presidente, mas dizer do meu 
amor por esta grande Nação.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, pela ordem, apenas para pedir o registro 
da minha presença quando da votação da indicação 
do Ministro Luiz Fux.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estava fora, em 
uma reunião de Governo. Portanto, eu queria que cons-
tasse a minha presença na votação do Ministro Luiz 
Fux, que foi uma grande indicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado nos Anais da Casa, 
Sr. Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Foi 
uma grande indicação. Sem dúvida nenhuma, foi um 
ponto alto jurídico desta Casa hoje o depoimento do 
Ministro Luiz Fux na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e a expressiva votação que ele teve aqui 
no plenário do Senado, demonstrando toda a sua his-
tória, todo o seu compromisso e seu preparo para ser 
um grande Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – O Ministro Luiz Fux, Senador, de fato 
encantou não só a Comissão, como também todos os 
integrantes desta Casa, de todos os partidos políticos, 
pela forma, pelo comportamento, pela sua própria his-
tória e pelo serviço que, com certeza, ele prestará à 
população brasileira, como Ministro do Supremo Tri-
bunal Federal.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Petecão, tem a pala-
vra pela ordem.

O SR. SERGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, eu gostaria de fazer uso da palavra pela Liderança 
do PMN.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra por dez minutos.

Senador Sergio Petecão, do PMN do Acre, Líder 
do seu Partido, 10 minutos para V. Exª.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC. 
como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu gostaria de fazer 
uma breve apresentação de quem é o Petecão.

Fui eleito Senador pelo Acre numa eleição muito 
difícil. Comecei minha carreira política como Deputado 
Estadual. Fui três vezes Deputado Estadual; fui quatro 
vezes Presidente da Assembléia Legislativa do meu 
Estado; fui Deputado Federal; e o povo do Acre me deu 
a oportunidade de estar aqui o representando, povo 
maravilhoso, povo humilde, mas guerreiro.

Eu queria também aproveitar a oportunidade para 
parabenizar o Presidente Sarney. Hoje, todo o povo do 
Acre tem oportunidade – o que era privilégio apenas 
de alguns – de assistir à TV Senado, e isso para nós, 
Parlamentares, é muito bom, porque às vezes temos 
dificuldades em levar a nossa mensagem, falar das nos-
sas propostas e também de fazer algumas cobranças 
de interesse do nosso Estado. Por isso, a importância 
da TV Senado para nós é muito positiva. Dessa forma, 
parabenizo o Presidente Sarney, os técnicos da TV 
Senado, que fazem esse trabalho maravilhoso a que, 
hoje, o povo acreano tem a felicidade de assistir.

Gostaria de abordar dois temas da tribuna do Se-
nado hoje, que foi um dia de festa nesta Casa. Tivemos 
oportunidade de fazer a sabatina do Ministro Fux. Eu, 
sinceramente, fiquei encantado com sua competência, 
com seu comportamento na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ). Eu, que estou chegando 
agora ao Senado, queria fazer um agradecimento ao 
PMDB, porque, na composição do Bloco, que acaba-
mos de construir junto com o PP e com PSC, tivemos o 
prazer de ser indicados para uma das Comissões mais 
importantes desta Casa, que é a CCJ. E, hoje, já tive 
a oportunidade de dar um voto – tenho a certeza de 
que vai ser um dos votos mais importantes da minha 
vida –, que foi a indicação do Ministro Fux.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, um dos temas 
que eu gostaria de abordar, e já tem sido abordado 
pela mídia nacional, é o problema da dengue no meu 
Estado. A Rede Globo, uns quinze dias atrás, já fez um 
levantamento, e o Acre, infelizmente, é o campeão de 
dengue em nosso País. Nesse fim de semana, estive 
em Rio Branco, fiz questão de visitar alguns bairros 
e senti o desespero das famílias: as pessoas pediam 
socorro. Hoje, eu estava no meu gabinete e recebi 
vários telefonemas. Na sexta-feira, fiz uma visita ao 
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Governador Tião Viana e já aproveitei aquela oportu-
nidade para expressar minha preocupação. Também 
fui prestar minha solidariedade ao Governador, que 
me disse que está fazendo um esforço grande para 
pelo menos diminuir os casos de dengue no nosso 
Estado. Mas, infelizmente, o que podemos sentir por 
conta da população, o que podemos ver nos postos 
de saúde da nossa Capital é que a situação conti-
nua se agravando. É lamentável, porque, todo ano, 
acontece isso. Fico pensando que o Governo do Es-
tado, o Governo Federal, o Ministro acabou de estar 
no nosso Estado. E, aqui, fica meu apelo, para que 
possamos fazer um mutirão, para que possamos unir 
toda a Bancada federal – os Deputados Federais, os 
Senadores –, para pedir ao Ministro da Saúde, mais 
uma vez, que dê atenção especial ao Acre, porque a 
situação é de calamidade.

Hoje, recebi quatro telefonemas de Cruzeiro do 
Sul, dizendo que, no Vale do Juruá, a malária também 
está afetando o povo daquela região. Eu conversava 
com um agente de endemias que foi demitido pelo 
Governo do Estado e que relatou que a situação da 
malária, em Cruzeiro do Sul, agrava-se a cada dia, 
exatamente porque demitiram aqueles guerreiros, 
aqueles agentes de endemias que ajudavam, e mui-
to, principalmente aquelas pessoas que moram nos 
ramais, que moram na periferia.

Para nós, é muito triste trazer à tribuna do Senado 
situações como essas. Há quinze dias, assisti a uma 
propaganda do Estado na Globo News, e a pessoa que 
assistia àquela propaganda do Governo do Estado e 
que via a forma como ele estava apresentando o nosso 
Estado dizia que aquilo ali era um paraíso, que o Acre 
era um paraíso, que Rio Branco, como eles dizem, era 
a melhor cidade para se viver na Amazônia. Mas isso 
não é verdade. Temos de ter muita humildade e trazer 
aqui os problemas.

Não quero que interpretem isso como uma crí-
tica, porque estou aqui como representante do povo 
acreano, juntando-me aos demais Senadores, aos De-
putados Federais. O que está em jogo é a saúde do 
nosso povo. O povo do Acre está sofrendo, as crianças 
estão sofrendo. Um alto índice de dengue hemorrágica 
está atingindo a nossa população, as crianças, e isso 
nos preocupa, preocupa-nos tanto, que estamos na 
tribuna desta Casa, fazendo esse registro, para tentar 
sensibilizar o Ministro da Saúde. Estou, de certa for-
ma, pedindo socorro.

Outro assunto que eu gostaria de abordar nesta 
tarde de hoje diz respeito à pista do aeroporto de Rio 
Branco. A aviação para o Acre, por décadas a fio, foi 
o único meio rápido e eficaz de ligar o Estado ao resto 
do País. Em função de sua posição geográfica de ex-

tremo ocidente brasileiro, o isolamento, por décadas, 
marcou nossa história. O Acre teve no avião não ape-
nas um meio de transporte eficaz, seguro e imediato 
de cargas e de passageiros, mas também um instru-
mento indispensável de elo com os grandes centros, 
sobretudo nos momentos de urgência, em que prestou 
serviços inestimáveis a toda a população.

Mesmo com a construção das rodovias, a avia-
ção ainda ocupa uma posição estratégica para todo 
o Estado e para o seu povo. Por isso mesmo, as di-
ficuldades por que passa atualmente o aeroporto de 
Rio Branco preocupam todos. A pista, inicialmente 
de 2.158 metros, teve sua capacidade de utilização 
reduzida a apenas 600 metros. Vejam o perigo que 
estamos vivendo no Acre. Com isso, para a própria 
segurança e operacionalidade, foi reduzido o número 
de pousos e de decolagens, foi travada a operação 
de aviões de maior porte, foi diminuída a capacidade 
de carga e até mesmo o número de passageiros das 
aeronaves. O nosso aeroporto perdeu ainda status 
internacional, o que prejudicou sensivelmente o tu-
rismo em potencial no nosso país vizinho, o Peru. E 
as empresas aéreas passaram a oferecer um número 
menor de passagens, dificultando o fluxo de passa-
geiros no Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vale ainda 
lembrar que os problemas da pista chegaram a reduzir 
até mesmo o transporte de doentes pelo Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD). Muitos doentes precisam de 
tratamento fora do Estado para garantir a própria so-
brevivência. A conclusão das obras de reforma da pista, 
prevista para dezembro, só aumenta a preocupação 
com o transporte aéreo para o ano de 2011. Devido 
à redução da pista, alguns aviões têm de arremeter 
nas operações de pouso, comprometendo decisiva-
mente a segurança dos passageiros, sem esquecer 
que algumas companhias já pensam em operar com 
aviões de menor porte para evitar prejuízo com a ca-
pacidade ociosa.

Diante de tantos problemas, transtornos e prejuí-
zos, venho apelar às autoridades aeroportuárias, para 
que deem maior rapidez ao cronograma de reforma da 
pista. Quero solicitar ainda a aceleração dos estudos 
que podem indicar a construção de um novo aeropor-
to em local adequado, que garanta segurança e eficá-
cia no transporte aéreo, tudo isso levando em conta 
que a vida útil da pista atual está se esgotando e que 
a localização do aeroporto parece mesmo indevida 
para a natureza das operações. Por isso, apelamos à 
Agência de Aviação Civil (Anac), apelamos à Infrae-
ro, à Aeronáutica, ao 7º Batalhão de Engenharia, que 
está fazendo o trabalho na pista, e a todos os órgãos 
envolvidos, para que possam influir e trazer a solução 
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para um problema que vem afetando toda a população, 
trazendo, com isso, transtornos para o povo acreano.

Então, Sr. Presidente, ao lhe agradecer a gene-
rosidade pelo tempo que nos concedeu, quero dizer 
que nosso compromisso, como Senador do Estado 
do Acre – aqui, dirijo-me a todos os acreanos que 
nos estão assistindo nesta noite de hoje –, é aquele 
que sempre dissemos: aqui, vamos defender os inte-
resses da população do Estado do Acre. Tenho dito 
que o Senado, para nós, é um grande desafio, mas, 
com certeza, é um instrumento por meio do qual po-
deremos levar grandes benefícios àquele povo que 
tanto merece!

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/

PMDB – PB) – Registramos as presenças honrosas 
do Deputado Márcio Roberto, do PMDB da Paraíba, 
e dos Deputados Federais Hugo Motta e Wilson Filho, 
também do PMDB do Estado da Paraíba.

Não há mais oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Nada mais havendo a tratar, a Presidên-
cia vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos 
Srs. Senadores que constará da próxima sessão ordi-
nária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

Item único

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a Sessão às 20 horas e 2 
minutos.)
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Ata da 6ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de fevereiro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ciro Nogueira, Mozarildo Cavalcanti, Acir Gurgacz, 
da Srª Ana Amélia e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minu-
tos e encerra-se às 18 horas e 58 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 7, de 2011, 

do Senador Walter Pinheiro, que será lido.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O expediente lido vai à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do art. 40, 
§ 1º, I, e § 4º do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 62, DE 2011

Solicita ao Tribunal de Contas da União 
que seja realizada auditoria na obra de re-
forma do prédio do Palácio do Planalto.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso IV 

do art. 71 da Constituição Federal, e no inciso X do 
art. 90 do Regimento Interno do Senado Federal, que 
seja solicitado ao Tribunal de Contas da União, a rea-
lização de auditoria na obra de reforma do prédio do 
Palácio do Planalto.

Justificação

O Senador Arthur Virgílio apresentou, em julho 
de 2009, o Requerimento nº 871 no qual solicitava ao 
Tribunal de Contas da União a realização de auditoria 
nas obras realizadas por ocasião da reforma do Pa-
lácio do Planalto.

Em diversas ocasiões tentamos, sem sucesso, 
incluir em pauta a sua votação. Ocorre que, agora, em 
função do término da legislatura, o requerimento foi 
arquivado, nos termos do artigo 334, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, sem que a referida audi-
toria fosse realizada.

Assim, dada a sua importância, tomo a iniciativa 
de reapresentar o referido requerimento, para o qual 
reproduzo, a seguir, o teor de sua justificativa: 

“A imprensa brasileira tem publicado di-
versas denúncias de irregularidades envolven-
do a reforma do Palácio do Planalto. O custo 
para reforma do Palácio do Planalto teve um 
orçamento de R$88.000.000,00, fora futuros 
aditivos, sendo que o prédio possui 36.000 
m² distribuídos em 4 pavimentos, ou seja, 
esta obra esta saindo pelo exorbitante preço 
de R$2.444,00/m², sendo este valor o custo 
de reforma e não o custo de construção, ge-
ralmente muito mais alto, tendo em vista que 
não existirá serviços como fundações, estru-
tura e outros.

Não obstante o alto preço desta licita-
ção é importante analisar o fato de a obra 
ter sido iniciado sem que ela tivesse sido in-
cluída no Plano Plurianual de investimento 
(PPA) 2008-11, o que contraria o texto cons-

titucional. Segundo a Constituição Federal 
em seu art. 167: “nenhum investimento cuja 
execução ultrapasse um exercício financeiro 
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no 
plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsa-
bilidade”. 

O governo iniciou a obra amparada em 
um projeto de lei de crédito especial, o PLN 
nº 25, que chegou à Comissão Mista de Or-
çamento em 24 de junho deste ano, no qual 
distribuiu R$119,1 milhões à Justiça Federal, 
ao Ministério Público da União e à Presidência 
da República, que ficou com a maior parte dos 
recursos, cerca de R$100 milhões. Entretanto, 
o item 7 da exposição de motivos enviada pelo 
governo dispõe o seguinte texto: “Vale desta-
car que o presente projeto de lei (...) anexo 
específico sobre as projeções plurianuais e 
os atributos das ações 123R – implantação 
do sistema integrado de gestão de informa-
ção jurisdicional na Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios (e-jus) – e 121Y:restauração 
e modernização do Palácio do Planalto, que 
passa a incorporar-se ao citado Plano. As 
demais ações contempladas neste crédito 
não implicam alteração no PPA (...)”. Neste 
sentido, o texto fere a determinação constitu-
cional e deve ser analisada pelo Tribunal de 
Contas da União.”

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 63, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 215, III, c, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de votos de profundo pesar pelo falecimento do Vere-
ador Robicler de Melo, do município de Guajará, no 
Amazonas, ocorrido em janeiro deste ano.

Robicler de Melo foi presidente do PT em Gua-
jará e atuante membro da Comissão Pastoral da Terra 
em defesa dos trabalhadores rurais do Amazonas. Era 
conhecido por sua postura combativa diante das injus-
tiças cometidas contra os menos favorecidos.

Sala das Sessões, Senador João Pedro, PT/
AM.
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REQUERIMENTO Nº 64, DE 2011

Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Aplauso a UFC 
– Ultimate Fighting Championship – e seus princi-
pais executivos Lorenzo Fertita, Dana White e Jaime 
Pollack em virtude do incentivo sempre oferecido aos 
atletas brasileiros permitindo que muitos deles, alguns 
saídos das camadas mais pobres da população vies-
sem a se tornar atletas de nível mundial com grande 
prestígio no mundo todo.

A UFC (Ultimate Fighting Championship) é 
a principal associação esportiva mundial promotora 
da modalidade de artes marciais mistas conhecida 
como MMA.

Os Atletas de MMA que lutam na UFC são atletas 
de altíssima performance, com conhecimento profundo 

de vários tipos de luta incluindo o jiu-jítsu, judô, karate, 
boxe, kickboxe, além de outros.

Esta modalidade esportiva conta com regras cla-
ras, que garantem um evento esportivo de altíssimo ní-
vel, com segurança para os participantes e o público.

Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja 
encaminhado aos homenageados.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. – Se-
nador Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará os votos solici-
tados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
votado oportunamente.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 66, DE 2011

Constituição de Comissão Temporá-
ria Interna.

Requeiro, nos termos do art. 74, inciso I, do Re-
gimento Interno, a constituição de Comissão Tempo-
rária Interna composta de 5 (cinco) membros titulares 
e 5 (cinco) membros suplentes, para o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, apresentar proposições que 
regulamentem a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Le-

gislativo no 186, de 2008, bem como para monitorar 
as obras de infraestrutura realizadas, em especial ao 
abrigo do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC – e do Programa Minha Casa Minha Vida, além 
daquelas relacionadas à Copa e às Olimpíadas, entre 
outras finalidades que visem à promoção e à defesa 
da dignidade da pessoa com deficiência.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Fa-
rias.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2011

Dispensa o visto de turistas estran-
geiros para visita à Região Amazônica e 
ao Pantanal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Será dispensado de visto o estrangeiro 

que visitar a Região Amazônica e o Pantanal em via-
gem turística.

Parágrafo único. A dispensa referida no caput 
deste parágrafo é autorizada para turistas estrangeiros 
cuja duração da viagem seja de até 15 dias.

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

Justificação

A proposta objetiva incrementar o fluxo de turis-
mo nos estados da Região Amazônica e no Pantanal 
brasileiro.

A região Amazônica e o Pantanal têm grande 
potencial para o desenvolvimento do ecoturismo e o 
estímulo dessa prática de turismo deve ser uma prio-
ridade do governo brasileiro. 

O turismo é fator de geração de emprego e ren-
da e aproveitar a potencialidade da região, realçando 
a preservação do meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável, constitui-se em desafio a ser superado 
pelo Estado. 

A exigência de visto, muitas vezes, é considerada 
um obstáculo para os potenciais turistas que buscam 
alternativas em outros países, que facilitam o turismo 
ecológico. 
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Urge que busquemos retirar os entraves ao cres-
cimento dessa modalidade de turismo e a proposta 
apresentada vai ao encontro desta idéia.

Com essas ponderações, espero receber o apoio 
dos ilustres pares.

Sala das Sessões, Senador Mozarildo Caval-
canti.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional – decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2011.

Institui a gratuidade dos Transportes 
Coletivos urbanos Metropolitanos e Inter-
municipais nos dias da realização da vota-
ção de Pleitos Eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos dias de realização de votação dos 

pleitos eleitorais os transportes coletivos urbanos, 
metropolitanos e intermunicipais serão oferecidos de 
forma gratuita e irrestrita a todo e qualquer cidadão 
nos municípios ou Distrito Federal onde estiver sendo 
realizado o processo de votação;

Art. 2º Não haverá modificação nos horários das 
linhas e número de veículos em serviço nos dias da 
gratuidade prevista no artigo 1°;

Art. 3° A gratuidade da qual trata esta Lei terá a 
duração de 02 (duas) horas antes e 02 (duas) horas 
depois do horário estipulado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral para o período de votação;

Art. 4º O Governo Federal estabelecerá a forma 
de compensação às concessionárias de transporte 
público de forma a manter o equilíbrio financeiro das 
mesmas;

Art. 5º Esta Lei terá efeito no processo eleitoral 
consecutivo à sua publicação.

Justificação

São recorrentes os casos de candidatos que fi-
nanciam o transporte de eleitores em troca de voto nos 
dias de votação dos pleitos eleitorais. 

Por vezes, estes transportes são detidos pelas 
autoridades fiscalizadoras, pois além de contrariar a 
Lei estes veículos nem sempre têm condições de se-
gurança para o transporte de passageiros.

Este fato prejudica diretamente o eleitor que, 
por falta de condições financeiras para arcar com o 
transporte até o local de votação, arrisca até mesmo 
a própria vida neste tipo de transporte.

Se o voto é obrigatório deve-se dar ao eleito-
rado as condições necessárias para que ele exerça 
este dever.

Pelo exposto, coloco para a apreciação dos meus 
distintos pares o Projeto de Lei em tela para sua aná-
lise e aprimoramento.

Sala das Sessões, em de fevereiro de 2011. – 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011

Institui o Programa Fronteira Agrícola 
Norte e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Fronteira Agríco-

la Norte, a ser implementado na área formada pelos 
Municípios dos Estados do Amapá, Pará, Roraima, 
Amazonas, Rondônia e Acre, cujas sedes estejam lo-
calizadas na faixa de até 150 Km (quatrocentos e cin-
qüenta quilômetros) de largura ao longo da fronteira do 
Brasil com a Guiana Francesa, Suriname, República 
da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia.

Art. 2º São objetivos do Programa Fronteira Agrí-
cola Norte:

I – promover a fixação do homem no 
campo e desestimular o êxodo rural, dotando 
os Municípios em que predomine população 
composta por pequenos e médios produtores 
rurais e comunidades extrativistas de infra-
estrutura que viabilize e agregue valor a sua 
produção;

II – promover o fortalecimento da agricul-
tura familiar pelo estímulo ao cooperativismo 
e ao associativismo econômico;

III – promover, mediante ações integradas 
das diferentes esferas de governo, o desenvol-
vimento econômico e social da área de abran-
gência, dotando-a das condições indispensá-
veis a sua integração ao mercado brasileiro e 
a inserção no mercado internacional;

IV – estabelecer modelos de desenvolvi-
mento sustentável adequado às características 
naturais, à vocação econômica e às potencia-
lidades de microrregiões homogêneas na área 
de abrangência;

V – assegurar a aplicação de forma ar-
ticulada de recursos públicos e privados em 
áreas selecionadas para a criação de pólos 
de desenvolvimento.

Art. 3º Os recursos do Programa Fronteira Agrí-
cola Norte serão aplicados, prioritariamente, em ações 
voltadas para:
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I – a instalação de micro empresas ru-
rais;

II – o desenvolvimento sustentável das 
comunidades extrativistas;

III – a consolidação da infra-estrutura dos 
assentamentos rurais;

IV – a realização de obras de infra-estru-
tura nos setores dos transportes e de recursos 
energéticos;

V – a defesa sanitária vegetal e animal;
VI – a proteção do meio-ambiente e o 

gerenciamento dos recursos hídricos;
VII – a criação e a expansão de núcleos 

de pesquisa científica e tecnológica.

Art. 4º O Programa Fronteira Agrícola Norte será 
gerenciado:

I – na esfera federal, pelos Ministérios 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do 
Desenvolvimento Agrário por intermédio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA; da Integração Nacional por 
intermédio da Agência de Desenvolvimento 
da Amazônia – ADA; e pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
por intermédio da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA ou por órgãos 
que venham a substituí-los;

II – no âmbito dos Estados e dos Muni-
cípios, pelo órgão previsto na legislação es-
tadual ou municipal.

Art. 5º O Poder Executivo celebrará convênios 
com os Estados e os Municípios da respectiva área 
de abrangência, para execução do Programa Frontei-
ra Agrícola Norte.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Norte do Brasil, como é sabido, é quase sempre 
esquecido pelas políticas públicas de desenvolvimento, 
apesar do seu grande potencial econômico, principal-
mente nas áreas agrícola, pecuária e extrativista.

Seguindo minhas convicções desde o início de 
meu mandato, que é o de diminuir as desigualdades 
regionais, proponho aos meus ilustres pares a análise 
do Projeto de Lei em tela que institui o PROGRAMA 
FRONTEIRA AGRÍCOLA NORTE, na tentativa de im-
pulsionar as atividades agropecuárias e extrativistas 
nos municípios dos Estados do norte que detêm quase 
70% das fronteiras secas do Brasil.

Na atual conjuntura, promover a fixação do ho-
mem no campo não é só uma questão econômica, 

mas também de segurança nacional, visto que esta 
fixação naquela área assegura a ocupação por brasi-
leiros desse segmento de nossa fronteira.

Diante do exposto, espero que os ilustres mem-
bros do Congresso Nacional aprimorem esta proposta 
para que ela se torne ainda mais útil à vida das comu-
nidades abrangidas.

Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; de De-
senvolvimento Regional e Turismo e de Agri-
cultura e Reforma Agrária, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16, DE 2011.

Estende aos ocupantes de cargos em 
comissão não ocupantes de cargo ou em-
prego efetivo na administração pública os 
benefícios do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS.

O Congresso Ncaional decreta:
Art. 1°. Insira-se o seguinte § 10 ao art. 243, da 

Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

§ 10 O servidor ocupante de cargo em 
comissão que não seja, simultaneamente, 
ocupante de cargo ou emprego efetivo na ad-
ministração pública direta, autárquica e funda-
cional, nem ocupe cargo efetivo em qualquer 
dos poderes nas esferas federal, estadual e 
municipal, terá direito aos benefícios do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

I – Esta norma abrangerá todos os ocupan-
tes de cargos em comissão, dentro das especifi-
cações descritas no § 10, em efetivo exercício de 
suas funções, retroagindo o início da concessão 
do benefício à data de sua nomeação.

Justificação

Apesar da faculdade de o Servidor Público ocupar 
cargo em comissão estes são geralmente ocupados 
por pessoas sem vínculo com a administração pública 
e que podem ser exoneradas ao livre arbítrio desta.

A transitoriedade do cargo gera um enorme grau 
de insegurança ao ocupante desses cargos que com-
preende, em grande maioria, pais de família que têm 
ali sua única fonte de renda e sustento.

Ao perder o cargo que ocupava, o cidadão rece-
be seus direitos legais: décimo terceiro salário propor-
cional, férias e acréscimos de férias de acordo com a 
legislação e saldo de vencimentos se houver. Contu-
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do, a dificuldade em encontrar outro emprego deixa 
o ex-servidor descoberto, pois o recebido, na maioria 
das vezes, é somente o bastante para arcar com suas 
despesas por um ou dois meses.

Pelos motivos acima expostos, apresento para 
a apreciação de meus nobres pares o presente Pro-
jeto de Lei na certeza de que estes aprimorarão em 
muito a idéia.

Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas fe-
derais. 

Publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, determinada pelo art. 13 da Lei 
nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
....................................................................................

TÍTULO IX 
Capítulo Único

Das Disposições Transitórias e Finais 

 Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico 
instituído por esta Lei, na qualidade de servidores 
públicos, os servidores dos Poderes da União, dos 
ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime 
especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei 
nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 – Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os con-
tratados por prazo determinado, cujos contratos não 
poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo 
de prorrogação. 

 § 1o Os empregos ocupados pelos servidores 
incluídos no regime instituído por esta Lei ficam trans-
formados em cargos, na data de sua publicação. 

 § 2o As funções de confiança exercidas por pes-
soas não integrantes de tabela permanente do órgão 
ou entidade onde têm exercício ficam transformadas 
em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for 
implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades 
na forma da lei. 

 § 3o As Funções de Assessoramento Superior 
– FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou 

tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência 
desta Lei. 

 § 4o (VETADO).
 § 5o O regime jurídico desta Lei é extensivo aos 

serventuários da Justiça, remunerados com recursos 
da União, no que couber. 

 § 6o Os empregos dos servidores estrangei-
ros com estabilidade no serviço público, enquanto 
não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão 
a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou 
entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos pla-
nos de carreira aos quais se encontrem vinculados 
os empregos. 

 § 7º Os servidores públicos de que trata o caput 
deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no 
interesse da Administração e conforme critérios esta-
belecidos em regulamento, ser exonerados mediante 
indenização de um mês de remuneração por ano de 
efetivo exercício no serviço público federal. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

 § 8º Para fins de incidência do imposto de renda 
na fonte e na declaração de rendimentos, serão con-
siderados como indenizações isentas os pagamentos 
efetuados a título de indenização prevista no parágra-
fo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

 § 9º Os cargos vagos em decorrência da apli-
cação do disposto no § 7o poderão ser extintos pelo 
Poder Executivo quando considerados desnecessários. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169o da In-
dependência e 102o da República. – FERNANDO 
COLLOR – Jarbas Passarinho

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2011 

(Senadora Marinor Brito)

Altera a Lei nº 11.788, de 25 de setem-
bro de 2008, para regulamentar o ingresso 
de estagiários na Administração Pública 
Direta, autárquica e fundacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 9º da Lei nº 11.788, de 25 de setem-

bro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o seu parágrafo único como § 1º:

“Art. 9º ...................................................
 ..............................................................
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§ 2º No caso dos órgãos e entidades 
da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, o ingresso de estagiários somente 
será feito mediante seleção pública de provas, 
convocada por edital amplamente divulgado, 
obedecendo-se rigorosamente a ordem de 
classificação dos candidatos.”. (NR)

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

Justificação

O caput do art. 37 da Constituição determina que 
a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá, entre outros, aos princí-
pios da impessoalidade e da publicidade. 

Esses princípios devem ser aplicados a todas 
as atividades do serviço público, inclusive a seleção 
de estagiários, que não pode ser fruto de indicação 
pessoal. Assim, para impedir esse tipo de prática, es-
tamos apresentando a presente proposta, prevendo 
que o ingresso de estagiários na administração pú-
blica seja feito mediante seleção pública de provas 
convocada por edital amplamente divulgado, obede-
cendo-se rigorosamente a ordem de classificação 
dos candidatos. 

Trata-se de uma norma geral que, efetivamente, 
se reveste de caráter declaratório, uma vez que ape-
nas explicita o que a Carta Magna já determina, ho-
menageando os princípios que devem reger a gestão 
da coisa pública. 

Temos certeza de que a aprovação desse projeto 
de lei se traduzirá na concretização de outro princípio 
constitucional, o da moralidade. 

Sala das Sessões,    de 2011. – Senadora Mari-
nor Brito, PSOL – PA.

 
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre o estágio de estudantes; 
altera a redação do art. 428 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; revoga as Leis nºs 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de mar-

ço de 1994, o parágrafo único do art. 82 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 
o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, 
de 24 de agosto de 2001; e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e 
os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como profissionais liberais de nível superior devida-
mente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, ob-
servadas as seguintes obrigações:

I – celebrar termo de compromisso com a insti-
tuição de ensino e o educando, zelando por seu cum-
primento;

II – ofertar instalações que tenham condições de 
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural;

III – indicar funcionário de seu quadro de pesso-
al, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, 
para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 
simultaneamente;

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra 
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 
valores de mercado, conforme fique estabelecido no 
termo de compromisso;

V – por ocasião do desligamento do estagiário, 
entregar termo de realização do estágio com indicação 
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos 
e da avaliação de desempenho;

VI – manter à disposição da fiscalização docu-
mentos que comprovem a relação de estágio;

VII – enviar à instituição de ensino, com periodi-
cidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de ativida-
des, com vista obrigatória ao estagiário.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigató-
rio, a responsabilidade pela contratação do seguro 
de que trata o inciso IV do caput deste artigo pode-
rá, alternativamente, ser assumida pela instituição 
de ensino.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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LEGISLAÇÃO CITADA
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 2011

Autoriza a União a conceder isenção 
fiscal, anistia e remissão, totais ou parciais, 
bem como a suspensão temporária do prazo 
para o pagamento de tributos, para pessoas 
físicas e jurídicas atingidas por desastres, 
na forma a ser regulamentada pela Receita 
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 

2010, passa a vigorar acrescida dos artigos 15-A e 
15-B, com a seguinte redação:

“Art. 15-A. Fica a União autorizada a con-
ceder isenção fiscal, anistia e remissão, totais 
ou parciais, para as pessoas físicas e jurídicas 
efetivamente atingidas por desastres, quan-
do caracterizado situação de emergência ou 

estado de calamidade pública, devidamente 
reconhecidos pelo Governo Federal.

§ 1º As empresas que receberem tais 
benefícios ficam vedadas de praticar demis-
sões de funcionários sem justa causa durante 
o tempo que durarem os referidos incentivos 
fiscais, sob pena de revogação.

§ 2º As isenções fiscais, anistias e re-
missões de que tratam o caput serão regu-
lamentadas pela Receita Federal, que deverá 
estabelecer seus critérios de aplicação, per-
centuais, valores e prazos de vigência.

Art. 15-B. A Receita Federal poderá au-
torizar a suspensão temporária do prazo para 
o pagamento de tributos de pessoas físicas 
e jurídicas situadas em áreas atingidas por 
desastres, quando caracterizado situação de 
emergência ou estado de calamidade públi-
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ca devidamente reconhecidos pelo Governo 
Federal, e não for o caso de concessão dos 
benefícios do artigo anterior.”

Art. 2º O artigo 6º da Lei 7.713 de 22 de dezem-
bro de 1988 passa a vigorar acrescido do inciso XXIII, 
com a seguinte redação:

“Art. 6º  ..................................................
 ..............................................................
XXIII – A renda das pessoas efetivamente 

atingidas por desastres, quando caracterizado 
estado de emergência ou de calamidade pú-
blica devidamente reconhecido pelo Governo 
Federal, conforme regulamento editado pela 
Receita Federal, nos termos do artigo 15-A da 
Lei 12.340 de 1º de dezembro de 2010.”

Art. 3º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, o qual acompanhará 
o projeto de lei orçamentária, cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta, bem 
como incluirá a renúncia mencionada nas propostas 
orçamentárias dos exercícios seguintes

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto autoriza a União a conceder 
isenção fiscal, anistia e remissão, bem como a sus-
pensão temporária do prazo para o pagamento de tri-
butos, para pessoas físicas e jurídicas de localidades 
atingidas por desastres, quando caracterizada situa-
ção de emergência ou estado de calamidade públi-
ca, devidamente reconhecidos pelo Governo Federal. 
Também confere isenção do imposto de renda aos 
rendimentos de pessoas físicas efetivamente atingi-
das pelos desastres.

Os fenômenos climáticos extremos tendem a 
ocorrer com maior freqüência e a serem progressiva-
mente mais graves, segundo os especialistas. Por mais 
eficientes que sejam as ações de prevenção, invariavel-
mente haverá impactos sócio-econômicos expressivos 
a eles associados. É necessário que o poder público 
possua instrumentos para agir rapidamente em socorro 
às vítimas, mas também para estimular a recuperação 
econômica das áreas atingidas.

As chuvas que atingiram a Região Serrana do Rio 
de Janeiro, no início de 2011, por exemplo, geraram 
uma catástrofe humana e econômica sem precedentes 
na história do País. Centenas de famílias perderam ab-

solutamente tudo. Muitos produtores rurais que tiveram 
suas terras arrasadas ficaram sem saber se poderiam 
voltar a produzir naquelas terras. Nas áreas urbanas, 
trabalhadores das empresas atingidas preocuparam-
se em garantir seus empregos.

O Governo Federal agiu prontamente, colocan-
do à disposição R$780 milhões para ações urgentes, 
sendo R$80 milhões para o Departamento Nacio-
nal de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT realizar 
obras emergenciais nas rodovias e R$700 milhões 
para o Ministério da Integração desenvolver ações de 
Defesa Civil e apoiar a execução de obras preventi-
vas. Na seqüência, vieram: a ampliação do limite de 
saque do FGTS em razão de calamidade pública, de 
R$4.650,00 para R$5.400,00; a possibilidade de os 
trabalhadores da região receberem mais duas parce-
las do seguro desemprego; a prorrogação, por seis 
meses, do pagamento de tributos administrados pela 
Receita Federal, inclusive do Simples Nacional, nas 
cidades atingidas. 

Ocorre que, em situações de emergência ou de 
calamidade pública, é preciso ter estruturado um pla-
no de recuperação econômica que vá além da pror-
rogação dos prazos de pagamento de impostos e in-
clua isenções fiscais, anistias e remissão de tributos 
por certo prazo, que pode variar de um a dois anos, e 
uma retomada gradual da cobrança desses tributos, 
de acordo com um acompanhamento dos impactos 
dessas medidas.

Além disso, é fundamental que, para fazerem jus 
ao benefício, as empresas se comprometam a não de-
mitir funcionários, sem justa causa, pelo tempo em que 
durarem os incentivos, sob pena de sua revogação.

O presente projeto vem somar-se aos esforços 
que buscam propiciar uma rápida recuperação eco-
nômica das áreas em situação de emergência ou em 
estado de calamidade pública, pelo que contamos com 
o apoio dos senhores e senhoras parlamentares em 
sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Fa-
rias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010

Conversão da Medida Provisória nº 494, de 2010.

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC, sobre as transfe-
rências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áre-
as atingidas por desastre, e sobre o Fundo 

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 02557 

Especial para Calamidades Públicas, 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 Sistema Nacional de Defesa Civil – 
SINDEC tem como objetivo planejar, articular e co-
ordenar as ações de defesa civil em todo o território 
nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, enten-
de-se como defesa civil o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas 
a evitar desastres e minimizar seus impactos para a 
população e restabelecer a normalidade social. 

Art. 2o Os órgãos e entidades da administração 
pública da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios e as entidades da sociedade civil 
responsáveis pelas ações de defesa civil comporão 
o Sindec. 

§ 1o Os Estados e o Distrito Federal deverão 
encaminhar à Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de assinatura do termo 
de adesão ao Sindec, mapeamento, atualizado anu-
almente, das áreas de risco de seu território e dispo-
nibilizar apoio para a elaboração de plano de trabalho 
aos Municípios que não disponham de capacidade 
técnica, conforme regulamento. 

§ 2o A Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional será o órgão coor-
denador do SINDEC, ficando responsável por sua ar-
ticulação, coordenação e supervisão técnica. 

§ 3o Integra o Sindec o Conselho Nacional de 
Defesa Civil – CONDEC, de natureza consultiva e de-
liberativa, responsável pela formulação e deliberação 
de políticas e diretrizes governamentais do Sistema 
Nacional de Defesa Civil, cuja composição e funciona-
mento serão disciplinados em regulamento. 

Art. 3o O Poder Executivo federal apoiará, de for-
ma complementar, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em situação de emergência ou estado de 
calamidade pública, por meio dos mecanismos pre-
vistos nesta Lei. 

§ 1o O apoio previsto no caput será prestado 
aos entes que tiverem a situação de emergência ou 
estado de calamidade pública reconhecidos pelo Po-
der Executivo federal. 

§ 2o O reconhecimento previsto no § 1o dar-se-á 
mediante requerimento do Poder Executivo do Esta-
do, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo 
desastre. 

Art. 4o São obrigatórias as transferências da União 
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios para a execução de ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução, observados os requisitos 
e procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1o As ações de que trata o caput a serem execu-
tadas serão definidas em regulamento e o Ministério da 
Integração Nacional definirá o montante de recursos a 
ser transferido, mediante depósito em conta específica 
mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira 
oficial federal, de acordo com sua disponibilidade or-
çamentária e financeira e com base nas informações 
obtidas perante o ente federativo. 

§ 2o O ente beneficiário deverá apresentar pla-
no de trabalho ao Ministério da Integração Nacional, 
exclusivamente no caso de execução de ações de 
reconstrução. 

Art. 5o O Ministério da Integração Nacional acom-
panhará e fiscalizará a aplicação dos recursos trans-
feridos na forma do art. 4o. 

§ 1o Verificada a aplicação de recursos em desa-
cordo com o disposto nesta Lei, o saque dos valores da 
conta específica e a realização de novas transferências 
ao ente beneficiário serão suspensos. 

§ 2o Os entes beneficiários das transferências de 
que trata o caput deverão apresentar ao Ministério da 
Integração Nacional a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, na forma do regulamento. 

§ 3o Os entes beneficiários manterão, pelo pra-
zo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação 
da prestação de contas de que trata o § 2o, os docu-
mentos a ela referentes, inclusive os comprovantes de 
pagamentos efetuados com os recursos financeiros 
transferidos na forma desta Lei, ficando obrigados a 
disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Ministé-
rio da Integração Nacional, ao Tribunal de Contas da 
União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo federal. 

Art. 6o Ficam autorizados o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Minis-
tério da Defesa, mediante solicitação do ente federado 
interessado, a atuar, em conjunto ou isoladamente, na 
recuperação, execução de desvios e restauração de 
estradas e outras vias de transporte rodoviário sob 
jurisdição dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios afetadas por desastres. 

Art. 7o O Fundo Especial para Calamidades Pú-
blicas – FUNCAP, instituído pelo Decreto-Lei nº 950, 
de 13 de outubro de 1969, passa a ser regido pelo 
disposto nesta Lei. 

Art. 8o O Funcap, de natureza contábil e finan-
ceira, terá como finalidade custear ações de recons-
trução em áreas atingidas por desastres nos entes 
federados que tiverem a situação de emergência ou 
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estado de calamidade pública reconhecidos nos ter-
mos do art. 3o. 

Art. 9o O Funcap terá seu patrimônio constituído 
por cotas que serão integralizadas anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 1o A integralização de cotas por parte dos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios será voluntária e 
somente poderá ser realizada em moeda corrente. 

§ 2o Na integralização das cotas, para cada parte 
integralizada pelos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, a União integralizará 3 (três) partes. 

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios que decidirem integralizar cotas no Funcap 
deverão informar à Secretaria de Defesa Civil do Mi-
nistério da Integração Nacional, até o dia 30 de junho 
de cada ano, o valor a ser disponibilizado para essa 
finalidade, de forma a permitir a inclusão do valor a ser 
integralizado pela União na lei orçamentária anual do 
exercício seguinte. 

§ 4o Os entes federados que integralizarem cotas 
no Funcap somente poderão retirá-las após 2 (dois) 
anos da data de integralização, exceto no caso de sa-
que realizado na forma do art. 11. 

Art. 10. Os recursos do Funcap serão mantidos 
em instituição financeira federal e geridos por um Con-
selho Diretor, composto por: 

I – 3 (três) representantes da União; 
II – 1 (um) representante dos Estados e do Dis-

trito Federal; 
III – 1 (um) representante dos Municípios. 
§ 1o A presidência do Conselho Diretor caberá a 

um dos representantes da União. 
§ 2o Observado o disposto no caput, o Poder 

Executivo federal regulamentará a forma de indicação 
dos representantes e o funcionamento do Conselho 
Diretor. 

Art. 11. Na ocorrência de desastre, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios cotistas do Funcap 
poderão sacar recursos até o limite de suas cotas, 
acrescido do valor aportado pela União na proporção 
estabelecida no § 2o do art. 9o. 

§ 1o Os recursos sacados na forma deste artigo 
somente poderão ser utilizados para a finalidade pre-
vista no art. 8o. 

§ 2o Não será exigido restituição dos recursos 
aportados pela União sacados na forma do caput, 
exceto no caso de utilização em desacordo com a fi-
nalidade prevista no art. 8o. 

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
cotistas deverão prestar contas dos recursos sacados, 
na forma do regulamento. 

Art. 12. A União poderá antecipar cotas, de for-
ma a fomentar a adesão dos demais entes federados 
no Funcap. 

Art. 13. Em casos excepcionais, o Conselho Di-
retor do Funcap poderá autorizar o saque, na forma 
do caput do art. 11, para custear ações imediatas de 
socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de 
serviços essenciais em áreas afetadas por desastres 
nos entes cotistas. 

Art. 14. O limite de integralização de cotas para 
cada ente, as condições para saque e utilização dos 
recursos do Funcap, bem como outros procedimentos 
de ordem operacional relativos a ele, serão estabele-
cidos em regulamento. 

Art. 15. Fica proibida a cobrança de juros de 
mora, por estabelecimentos bancários e instituições 
financeiras, sobre títulos de qualquer natureza, cujo 
vencimento se dê durante o período de suspensão 
do atendimento ao público em suas dependências em 
razão de desastres, quando caracterizadas situações 
de emergência ou estado de calamidade pública, des-
de que sejam quitados no primeiro dia de expediente 
normal, ou em prazo superior definido em ato norma-
tivo específico. 

Art. 16. O caput do art. 1o da Lei no 9.077, de 
10 de julho de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 1º  É o Poder Executivo autorizado a doar 
estoques públicos de alimentos, in natura ou após 
beneficiamento, diretamente às populações carentes, 
objetivando o combate à fome e à miséria, bem como 
às populações atingidas por desastres, quando ca-
racterizadas situações de emergência ou estado de 
calamidade pública, mediante proposta conjunta do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
do Ministério da Integração Nacional e da Casa Civil 
da Presidência da República.

..................................................................” (NR) 
Art. 17. As transferências da União aos órgãos e 

entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
para a execução de ações de reconstrução destinadas 
ao atendimento de áreas afetadas por desastre que 
tenha gerado o reconhecimento de estado de calami-
dade pública ou de situação de emergência serão con-
dicionadas à edição de decreto declaratório do estado 
de calamidade pública ou da situação de emergência 
e à apresentação dos seguintes documentos: 

I – Notificação Preliminar de Desastre – NOPRED, 
emitido pelo órgão público competente; 

II – plano de trabalho, com proposta de ações de 
reconstrução em áreas atingidas por desastres. 

§ 1o O ente federado afetado pelo estado de ca-
lamidade pública ou situação de emergência encami-
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nhará os documentos previstos no caput ao Ministério 
da Integração Nacional no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias da ocorrência do desastre. 

§ 2o Cumpridas as formalidades legais deste ar-
tigo, o Ministério da Integração Nacional aferirá suma-
riamente a caracterização do estado de calamidade 
pública ou da situação de emergência e procederá às 
transferências de que trata o caput deste artigo. 

§ 3o Constatada, a qualquer tempo, a presença 
de vícios nos documentos apresentados, ou a inexis-
tência do estado de calamidade pública ou da situação 
de emergência declarados, o ato administrativo que 
tenha autorizado a realização da transferência obriga-
tória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 
obrigado a devolver os valores repassados, atualiza-
dos monetariamente. 

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 3o, ocorren-
do indícios de falsificação de documentos pelo ente 
federado, deverão ser notificados o Ministério Público 
Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para 
adoção das providências cabíveis. 

Art. 18. Ficam revogados: 
I – o art. 51 da Lei nº 11.775, de 17 de setembro 

de 2008; 
II – o Decreto-Lei nº 950, de 13 de outubro de 

1969. 
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
....................................................................................

LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Vide texto compilado

Altera a legislação do Imposto de Ren-
da e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital per-
cebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pesso-
as físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão 
tributados pelo imposto de renda na forma da legis-
lação vigente, com as modificações introduzidas por 
esta Lei.

Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas 
será devido, mensalmente, à medida em que os rendi-
mentos e ganhos de capital forem percebidos.

Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bru-
to, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos 
arts. 9º a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)

§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto 
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, 
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ain-

da os proventos de qualquer natureza, assim também 
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspon-
dentes aos rendimentos declarados.

§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho 
de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos 
no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos 
de qualquer natureza, considerando-se como ganho a 
diferença positiva entre o valor de transmissão do bem 
ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido 
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 
22 desta Lei.

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão 
consideradas as operações que importem alienação, 
a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou 
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais 
como as realizadas por compra e venda, permuta, 
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, 
doação, procuração em causa própria, promessa de 
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de 
cessão de direitos e contratos afins.

§ 4º A tributação independe da denominação dos 
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condi-
ção jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos 
bens produtores da renda, e da forma de percepção 
das rendas ou proventos, bastando, para a incidência 
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer 
forma e a qualquer título.

§ 5º Ficam revogados todos os dispositivos le-
gais concessivos de isenção ou exclusão, da base de 
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de 
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem 
como os que autorizam redução do imposto por inves-
timento de interesse econômico ou social.

§ 6º Ficam revogados todos os dispositivos legais 
que autorizam deduções cedulares ou abatimentos da 
renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência 
do imposto de renda.

Art. 4º Fica suprimida a classificação por cédulas 
dos rendimentos e ganhos de capital percebidos pelas 
pessoas físicas.

Art. 5º Salvo disposição em contrário, o imposto 
retido na fonte sobre rendimentos e ganhos de capital 
percebidos por pessoas físicas será considerado redu-
ção do apurado na forma dos arts. 23 e 24 desta Lei.

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os se-
guinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

I – a alimentação, o transporte e os uniformes ou 
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuita-
mente pelo empregador a seus empregados, ou a dife-
rença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

II – as diárias destinadas, exclusivamente, ao 
pagamento de despesas de alimentação e pousada, 
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por serviço eventual realizado em município diferente 
do da sede de trabalho;

III – o valor locativo do prédio construído, quando 
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamen-
te para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro 
grau;

IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
V – a indenização e o aviso prévio pagos por des-

pedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite 
garantido por lei, bem como o montante recebido pelos 
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, 
referente aos depósitos, juros e correção monetária 
creditados em contas vinculadas, nos termos da le-
gislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

VI – o montante dos depósitos, juros, correção 
monetária e quotas-partes creditados em contas in-
dividuais pelo Programa de Integração Social e pelo 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público;

VII – os seguros recebidos de entidades de pre-
vidência privada decorrentes de morte ou invalidez 
permanente do participante. (Redação dada pela Lei 
nº 9.250, de 1995)

VIII – as contribuições pagas pelos empregado-
res relativas a programas de previdência privada em 
favor de seus empregados e dirigentes;

IX – os valores resgatados dos Planos de Pou-
pança e Investimento – PAIT, de que trata o Decreto-Lei 
nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente 
à parcela correspondente às contribuições efetuadas 
pelo participante;

X – as contribuições empresariais a Plano de 
Poupança e Investimento – PAIT, a que se refere o art. 
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro 
de 1986;

XI – o pecúlio recebido pelos aposentados que 
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime pre-
videnciário, quando dela se afastarem, e pelos traba-
lhadores que ingressarem nesse regime após com-
pletarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto 
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus 
dependentes, após sua morte, nos termos do art. 1º 
da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;

XII – as pensões e os proventos concedidos de 
acordo com os Decretos-Leis, nºs 8.794 e 8.795, de 
23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agosto 
de 1955, e art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 
1963, em decorrência de reforma ou falecimento de 
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;

XIII – capital das apólices de seguro ou pecúlio 
pago por morte do segurado, bem como os prêmios 
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no 
de renúncia do contrato;

XV – os rendimentos provenientes de aposen-
tadoria e pensão, de transferência para a reserva re-
munerada ou de reforma pagos pela Previdência So-
cial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito 
público interno ou por entidade de previdência priva-
da, a partir do mês em que o contribuinte completar 
65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da 
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal 
do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

a) R$1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e ses-
senta e nove centavos), por mês, para o ano-calendário 
de 2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

b) R$1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois 
reais e oitenta e um centavos), por mês, para o ano-
calendário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 
2007)

c) R$1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro 
reais e cinqüenta e nove centavos), por mês, para o 
ano-calendário de 2009; (Incluído pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

d) R$1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e quinze centavos), por mês, a partir do 
ano-calendário de 2010; (Incluído pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

XVI – o valor dos bens adquiridos por doação 
ou herança;

XVII – os valores decorrentes de aumento de 
capital:

a) mediante a incorporação de reservas ou lu-
cros que tenham sido tributados na forma do art. 36 
desta Lei;

b) efetuado com observância do disposto no art. 
63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, 
relativamente aos lucros apurados em períodos-base 
encerrados anteriormente à vigência desta Lei;

XVIII – a correção monetária de investimentos, 
calculada aos mesmos índices aprovados para os 
Bônus do Tesouro Nacional – BTN, e desde que seu 
pagamento ou crédito ocorra em intervalos não infe-
riores a trinta dias; (Redação dada pela Lei nº 7.799, 
de 1989)

XIX – a diferença entre o valor de aplicação e 
o de resgate de quotas de fundos de aplicações de 
curto prazo;

XX – ajuda de custo destinada a atender às des-
pesas com transporte, frete e locomoção do benefi-
ciado e seus familiares, em caso de remoção de um 
município para outro, sujeita à comprovação posterior 
pelo contribuinte.

XXI – os valores recebidos a título de pensão 
quando o beneficiário desse rendimento for portador 
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das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, 
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com 
base em conclusão da medicina especializada, mesmo 
que a doença tenha sido contraída após a concessão 
da pensão. (Incluído pela Lei nº 8.541, de 1992) (Vide 
Lei 9.250, de 1995)

XXII – os valores pagos em espécie pelos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito 
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal 
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela 
Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos).

Parágrafo único. O disposto no inciso XXII do ca-
put deste artigo não se aplica aos prêmios recebidos 
por meio de sorteios, em espécie, bens ou serviços, 
no âmbito dos referidos programas. (Incluído pela Lei 
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressu-
põe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar.

§ 2o As disposições desta Lei Complementar 
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

§ 3o Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fun-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
pendentes;

II – a Estados entende-se considerado o Distrito 
Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios 
e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria 
do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada que receba do ente controlador recursos finan-
ceiros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participa-
ção acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, in-
dustriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também correntes, de-
duzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e 
Municípios por determinação constitucional ou legal, e 
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e 
no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do seu sis-
tema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 
9o do art. 201 da Constituição.

§ 1o Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro 
de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

275ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



02562 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

§ 2o Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do 
§ 1o do art. 19.

§ 3o A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-
cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II 
Do Planejamento

Seção I 
Do Plano Plurianual

Art. 3o (VETADO)

Seção II 
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá 
o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a 

ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do 
inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 
do art. 31;

c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferên-
cias de recursos a entidades públicas e privadas;

II – (VETADO)
III – (VETADO)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes or-

çamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referirem e para os dois seguin-
tes.

§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas 

ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído 

com memória e metodologia de cálculo que justifiquem 
os resultados pretendidos, comparando-as com as fi-
xadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando 
a consistência delas com as premissas e os objetivos 
da política econômica nacional;

III – evolução do patrimônio líquido, também 
nos últimos três exercícios, destacando a origem e 

a aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;

IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e pró-

prio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas es-
tatais de natureza atuarial;

V – demonstrativo da estimativa e compensação 
da renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Ane-
xo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passi-
vos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem.

§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da 
União apresentará, em anexo específico, os objetivos 
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como 
os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, 
para o exercício subseqüente.

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1o do art. 4o;

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;

III – conterá reserva de contingência, cuja forma 
de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atende-
rão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional.

§ 3o A atualização monetária do principal da dí-
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va-
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riação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ili-
mitada.

§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-
posto no § 1o do art. 167 da Constituição.

§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 
assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7o (VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, 

apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi-
do até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos 
balanços semestrais.

§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação 
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações re-
alizadas pelo Banco Central do Brasil serão demons-
trados trimestralmente, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central 
do Brasil conterão notas explicativas sobre os cus-
tos da remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e 
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando 
os de emissão da União.

Seção IV 
Da Execução Orçamentária 

e do Cumprimento das Metas 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orça-
mentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vincu-
lados a finalidade específica serão utilizados exclusi-
vamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocor-
rer o ingresso.

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-

minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1o No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(Vide ADIN 2.238-5)

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1o do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira 
identificará os beneficiários de pagamento de senten-
ças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e 
administração financeira, para fins de observância da 
ordem cronológica determinada no art. 100 da Cons-
tituição.

CAPÍTULO III 
Da Receita Pública

Seção I 
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da res-
ponsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 
e efetiva arrecadação de todos os tributos da compe-
tência constitucional do ente da Federação.
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Parágrafo único. É vedada a realização de trans-
ferências voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e serão acompanhadas de de-
monstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 
da projeção para os dois seguintes àquele a que se 
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as recei-
tas previstas serão desdobradas, pelo Poder Exe-
cutivo, em metas bimestrais de arrecadação, com 
a especificação, em separado, quando cabível, das 
medidas de combate à evasão e à sonegação, da 
quantidade e valores de ações ajuizadas para co-
brança da dívida ativa, bem como da evolução do 
montante dos créditos tributários passíveis de co-
brança administrativa.

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-

quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
– decisão terminativa)

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2011

Altera a Lei nº 10.257 de 2001 – Es-
tatuto das Cidades, para dispor sobre a 
obrigatoriedade de elaboração de Plano 
Diretor dos Municípios com áreas de ris-
co situadas em seu território e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 – Estatuto das Cidades passa a vigorar acres-
cido do seguinte inciso VI:

“Art. 41.  ................................................
VI – que possuam áreas de risco em seu 

território, nos termos da Lei 12.340 de 1º de 
dezembro de 2010.”

Art. 2º O art. 50 da Lei nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 – Estatuto das Cidades passa a vigorar acres-
cido do seguinte do parágrafo único: 

“Art. 50.  ................................................
Parágrafo único. Os Municípios que es-

tejam enquadrados na obrigação prevista pelo 
artigo 1º e que não tenham plano diretor apro-
vado na data de entrada em vigor desta Lei 
deverão aprová-lo no prazo de cinco anos.

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

A ocupação urbana de áreas de risco para a 
edificação de moradias como encostas de morros e 
várzeas de rios é um processo que não se desenvolve 
apenas nas grandes cidades. 

A despeito dos avanços legais e institucionais ob-
tidos ao longo da última década na regulamentação do 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, do 
equilíbrio ambiental e da segurança da comunidade, o 
planejamento urbano é uma prática ainda adstrita as 
grandes cidades, ou aquelas com forte potencial tu-
rístico ou que abriga atividade econômica de grande 
impacto ambiental. 

Atualmente, o Plano Diretor, instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urba-
na, é obrigatório apenas para as cidades com mais 
de 20.000 habitantes, integrantes de conglomerados 
urbanos e regiões metropolitanas, de grande potencial 
turístico ou onde se desenvolva atividade econômica 
de grande impacto ambiental.

Todavia, inúmeras cidades que não se encontram 
sob esse rol, localizadas em áreas de risco de desas-
tres ecológicos como enchentes, deslizamentos ou 
estiagem não possuem um plano de ocupação urbana 
de seu território e a legislação não lhes cria condições 
nem lhes constrange para tanto.

Anualmente assistimos a sucessão de catástrofes 
em que pequenos municípios figuram na lista dos locais 
atingidos sem, no entanto, serem levados a adotar os 
instrumentos jurídicos mais avançados para prevenir 
e mitigar os danos decorrentes da ocupação de áreas 
de risco. Exemplo disso é a recente tragédia ocorrida 
na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.

O combate à ocupação irregular é o principal 
desafio para evitar tragédias como as que vêm ocor-
rendo no Rio e em outros Estados, nos últimos anos. 
Cabe à União e aos Estados auxiliarem os Municípios 
a desempenharem as vezes do Estado Brasileiro no 
planejamento da ocupação urbana.

Ademais, cumpre destacar que é muito mais 
simples elaborar e executar os planos diretores em 
Municípios pequenos, ainda com menor complexidade, 
podendo de fato ordenar o desenvolvimento urbano 
futuro, prevenindo a ocupação de encostas, áreas de 
várzea de rio etc. 

Nesse sentido, o presente projeto de Lei avança 
nessa direção ao alterar o Estatuto da Cidade para in-
cluir a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor 
aos Municípios que possuam áreas consideradas de 
risco em seus territórios.

Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Fa-
rias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010

Conversão da Medida Provisória nº 494, de 2010.

Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Defesa Civil – SINDEC, sobre as transfe-
rências de recursos para ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de 
serviços essenciais e reconstrução nas áre-
as atingidas por desastre, e sobre o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas, e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o O Sistema Nacional de Defesa Civil – SIN-
DEC tem como objetivo planejar, articular e coordenar 
as ações de defesa civil em todo o território nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, enten-
de-se como defesa civil o conjunto de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais e recuperativas destinadas 
a evitar desastres e minimizar seus impactos para a 
população e restabelecer a normalidade social. 

Art. 2o Os órgãos e entidades da administração 
pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as entidades da sociedade civil responsá-
veis pelas ações de defesa civil comporão o Sindec. 

§ 1o Os Estados e o Distrito Federal deverão 
encaminhar à Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de assinatura do termo 
de adesão ao Sindec, mapeamento, atualizado anu-
almente, das áreas de risco de seu território e dispo-
nibilizar apoio para a elaboração de plano de trabalho 
aos Municípios que não disponham de capacidade 
técnica, conforme regulamento. 

§ 2o A Secretaria Nacional de Defesa Civil do 
Ministério da Integração Nacional será o órgão coor-
denador do SINDEC, ficando responsável por sua ar-
ticulação, coordenação e supervisão técnica. 

§ 3o Integra o Sindec o Conselho Nacional de 
Defesa Civil – CONDEC, de natureza consultiva e de-
liberativa, responsável pela formulação e deliberação 
de políticas e diretrizes governamentais do Sistema 
Nacional de Defesa Civil, cuja composição e funciona-
mento serão disciplinados em regulamento. 

Art. 3o O Poder Executivo federal apoiará, de for-
ma complementar, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios em situação de emergência ou estado de 
calamidade pública, por meio dos mecanismos pre-
vistos nesta Lei. 

§ 1o O apoio previsto no caput será prestado 
aos entes que tiverem a situação de emergência ou 
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estado de calamidade pública reconhecidos pelo Po-
der Executivo federal. 

§ 2o O reconhecimento previsto no § 1o dar-se-á 
mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município afetado pelo desastre. 

Art. 4o São obrigatórias as transferências da União 
aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios para a execução de ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução, observados os requisitos 
e procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1o As ações de que trata o caput a serem execu-
tadas serão definidas em regulamento e o Ministério da 
Integração Nacional definirá o montante de recursos a 
ser transferido, mediante depósito em conta específica 
mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira 
oficial federal, de acordo com sua disponibilidade or-
çamentária e financeira e com base nas informações 
obtidas perante o ente federativo. 

§ 2o O ente beneficiário deverá apresentar plano de 
trabalho ao Ministério da Integração Nacional, exclusiva-
mente no caso de execução de ações de reconstrução. 

Art. 5o O Ministério da Integração Nacional acom-
panhará e fiscalizará a aplicação dos recursos trans-
feridos na forma do art. 4o. 

§ 1o Verificada a aplicação de recursos em desa-
cordo com o disposto nesta Lei, o saque dos valores da 
conta específica e a realização de novas transferências 
ao ente beneficiário serão suspensos. 

§ 2o Os entes beneficiários das transferências de 
que trata o caput deverão apresentar ao Ministério da 
Integração Nacional a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, na forma do regulamento. 

§ 3o Os entes beneficiários manterão, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação da 
prestação de contas de que trata o § 2o, os documentos 
a ela referentes, inclusive os comprovantes de pagamen-
tos efetuados com os recursos financeiros transferidos 
na forma desta Lei, ficando obrigados a disponibilizá-
los, sempre que solicitado, ao Ministério da Integração 
Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo federal. 

Art. 6o Ficam autorizados o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Minis-
tério da Defesa, mediante solicitação do ente federado 
interessado, a atuar, em conjunto ou isoladamente, na 
recuperação, execução de desvios e restauração de 
estradas e outras vias de transporte rodoviário sob 
jurisdição dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-
nicípios afetadas por desastres. 

Art. 7º O Fundo Especial para Calamidades Pú-
blicas – FUNCAP, instituído pelo Decreto-Lei nº 950, 

de 13 de outubro de 1969, passa a ser regido pelo 
disposto nesta Lei. 

Art. 8o O Funcap, de natureza contábil e finan-
ceira, terá como finalidade custear ações de recons-
trução em áreas atingidas por desastres nos entes 
federados que tiverem a situação de emergência ou 
estado de calamidade pública reconhecidos nos ter-
mos do art. 3o. 

Art. 9o O Funcap terá seu patrimônio constituído 
por cotas que serão integralizadas anualmente pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 1o A integralização de cotas por parte dos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios será voluntária e 
somente poderá ser realizada em moeda corrente. 

§ 2o Na integralização das cotas, para cada parte 
integralizada pelos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, a União integralizará 3 (três) partes. 

§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
que decidirem integralizar cotas no Funcap deverão in-
formar à Secretaria de Defesa Civil do Ministério da In-
tegração Nacional, até o dia 30 de junho de cada ano, o 
valor a ser disponibilizado para essa finalidade, de forma a 
permitir a inclusão do valor a ser integralizado pela União 
na lei orçamentária anual do exercício seguinte. 

§ 4o Os entes federados que integralizarem cotas 
no Funcap somente poderão retirá-las após 2 (dois) 
anos da data de integralização, exceto no caso de sa-
que realizado na forma do art. 11. 

Art. 10. Os recursos do Funcap serão mantidos 
em instituição financeira federal e geridos por um Con-
selho Diretor, composto por: 

I – 3 (três) representantes da União; 
II – 1 (um) representante dos Estados e do Dis-

trito Federal; 
III – 1 (um) representante dos Municípios. 
§ 1o A presidência do Conselho Diretor caberá a 

um dos representantes da União. 
§ 2o Observado o disposto no caput, o Poder Exe-

cutivo federal regulamentará a forma de indicação dos 
representantes e o funcionamento do Conselho Diretor. 

Art. 11. Na ocorrência de desastre, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios cotistas do Funcap 
poderão sacar recursos até o limite de suas cotas, 
acrescido do valor aportado pela União na proporção 
estabelecida no § 2o do art. 9o. 

§ 1o Os recursos sacados na forma deste artigo 
somente poderão ser utilizados para a finalidade pre-
vista no art. 8o. 
....................................................................................

(À Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 

Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª que me ins-
creva para falar como Líder do PSDB.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, para uma comunicação inadiável.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, para uma comunicação inadiável também.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exªs estão inscritos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadores, Senado-
ras, vou iniciar a fala de hoje cumprimentando meus 
amigos que estão aqui na tribuna de honra, Graziella 
Baggio, Diretora de Assuntos Previdenciários do Sindi-
cato Nacional dos Aeronautas; meu amigo Luiz Sérgio 
de Almeida Dias, Secretário de Relações Internacio-
nais também do Sindicato Nacional dos Aeronautas; 
e também meu amigo Zoroastro Ferreira Lima Filho, 
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação 
dos Participantes e Beneficiários do Aerus.

Sr. Presidente, nós debatemos muito no fim da 
legislatura que passou a situação do Aerus. Tivemos 
inúmeras reuniões, na época, com o Ministro Toffoli, 
depois com o Ministro Luís Inácio Adams; estivemos 
no Supremo Tribunal Federal, tivemos conversas no 
Ministério da Previdência, do Planejamento, da Fazen-
da, tudo para resolvermos a situação de milhares de 
companheiros nossos que se aposentaram e acabaram 
perdendo o direito ao benefício, um direito consagrado, 
mas que, com a falência do Aerus, esses companheiros 
e companheiras, esses profissionais acabaram dimi-
nuindo a sua aposentadoria, que já tinha sido de 10, 
15, 8, 5, para algo em torno de R$150 a R$200. É um 
crime contra esses profissionais da nossa aviação.

Sr. Presidente, nós, mais uma vez, retomamos 
o tema. E a pedido, principalmente, da Graziella e de 
tantos outros, eu apresentei aqui um projeto de lei, já 
que diziam que tinha que haver um conforto legal para 
se fazer o acordo do Aerus. O conforto legal foi asse-
gurado mediante esse projeto que já foi aprovado em 
duas Comissões e que está agora na Comissão de 
Assuntos Econômicos, e eu espero que rapidamente 
o Senador Delcídio Amaral indique o relator.

Avançamos no sentido de buscar uma saída ne-
gociada. 

Eu falava, há pouco, com a Graziella, com o 
Luiz Sérgio e com o Ferreira Lima Filho que vamos 
providenciar outras audiências, seja aqui com o Pre-
sidente Sarney, seja com o Luís Adams, seja no Mi-
nistério da Previdência, com o ex-Senador Garibaldi 
Alves Filho, porque esses homens e mulheres, além 
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de envelhecer, o que é um processo natural da vida, 
estão morrendo sem receber aquilo que eles têm de 
direito. É um direito! 

Esperamos, Sr. Presidente, que a retomada dos 
trabalhos aqui no Senado da República ajude a que o 
Executivo se sensibilize, para que, minha amiga Gra-
ziella, que está sofrendo tanto, como outros tantos 
dirigentes e amigos nossos, tenhamos uma solução 
definitiva para esse impasse. Contem comigo! Eu volta-
rei à tribuna quantas vezes forem necessárias durante 
todo o ano até que construamos uma saída para as 
companheiras e os companheiros do Aerus. 

No meu Rio Grande, vocês sabem, eles andam 
em caravana e onde é anunciado que eu vou falar. 
Registre-se: com muito carinho, com muito respeito. E 
eles sabem da luta que travamos aqui no Parlamento 
em defesa dos nossos amigos e amigas do Aerus. Eu 
sinto que eles estão sempre esperançosos, mas revol-
tados – é natural, eu também estaria muito revoltado –, 
mas sempre com uma esperança, como se a chama da 
esperança, a cada momento, tivesse sido acesa com a 
possibilidade do entendimento. Que eles recebam só 
o que eles têm de direito, mais nada. Então, aceitem 
aqui o meu respeito e a minha solidariedade total. E 
vamos fazer o bom combate para ver se resolvemos 
essa questão em definitivo.

Sr. Presidente, eu não posso deixar de falar mais 
uma vez sobre a questão do salário mínimo. E quero 
falar de forma muito respeitosa e carinhosa. Hoje ain-
da falava com o Senador Pimentel, que está aqui, que 
ninguém deixa de reconhecer que, no Governo Lula, 
nós avançamos e muito. Saímos de US$70 para mais 
de US$ 300 na questão do salário mínimo.

Sei eu, porque participei dos encaminhamentos 
com as centrais sindicais, do acordo que foi feito de 
nós termos o direito a receber – os trabalhadores que 
ganham o salário mínimo – a inflação mais o PIB de 
dois anos atrás. Acontece que o PIB de dois anos atrás 
foi negativo. Então as centrais, acredito que legitima-
mente, porque são representantes dos trabalhadores, 
por que não podem fazer uma mobilização, chamar 
uma mesa de negociação na busca de um entendi-
mento para que, de forma excepcional, neste ano, se 
faça um adiantamento daquilo que será dado em 1º 
de janeiro, a inflação mais o PIB, que vai dar em torno 
de um reajuste de 14%? É legítimo! As centrais não 
terão mais razão de existir se não tentarem mediar um 
acordo, que é possível.

Acho que o Parlamento cumpre um papel funda-
mental nesse sentido, assim como o Executivo, as cen-
trais, os empresários, o de estabelecerem um diálogo. 
Tenho clareza de não será R$580, e a sociedade tam-
bém sabe. Nós podemos construir uma alternativa. 

Eu, por exemplo, lembro que, se déssemos a 
antecipação dos 14% de janeiro para 3% – só de an-
tecipação –, nós estaríamos chegando já a R$560,00, 
que é o número que eu percebo que as centrais enten-
dem factível. E é possível construir esse acordo. E nós 
estamos falando aqui de R$15,00, que é a diferença 
que separa, neste momento, a possibilidade de um 
acordo entre as centrais, as confederações, a Cobap 
e o próprio Executivo.

Então, Sr. Presidente, que ninguém entenda que 
a minha fala aqui é para querer hostilizar, como eu digo 
às vezes, gregos e troianos. Pelo contrário. É uma fala 
na linha da mediação, da construção do entendimento, 
como fizemos muito no Governo Lula. Quantas e quan-
tas vezes tivemos que debater, discutir, vir à tribuna, 
como foi com no caso dos 7,72% para os aposentados? 
Até que construímos aquele entendimento. Havia um 
setor da sociedade que dizia: “Veta, Lula! Veta, Lula! 
Veta, Lula! Veta, Lula, senão vai quebrar o País, vão 
quebrar as prefeituras”. O Lula foi lá e sancionou, e 
foram garantidos os 7,72%.

Então, é nessa linha do diálogo, do bom senso, do 
entendimento, porque ninguém aqui quer ser dono da 
verdade. Quando alguém diz que é dono da verdade, 
para mim ele já está errado, porque ele se acha dono 
da verdade. O que nós queremos, Sr. Presidente – e 
eu conversei ontem com as centrais, fui a um evento 
da Cobap à noite –, é buscar, de novo, a mesa de ne-
gociação. Eu acho que é possível.

Os Senadores Pimentel e João Pedro, que estão 
aqui, são homens que, ao longo de suas vidas, me-
diaram, e, no caso dos 7,72%, houve a participação 
do Ministro na época e hoje Senador da República 
José Pimentel.

Então, é este o apelo que eu faço, mais uma vez, 
da tribuna: que a gente encontre, mais uma vez, a pos-
sibilidade de construirmos um entendimento. Ninguém 
aqui está propondo nada além daquilo que seja no 
campo do razoável, que seria uma linha intermediária 
entre R$540,00 ou R$545,00 – para mim, não impor-
ta – e os R$580,00, numa forma de adiantamento, 
que seria, então, assegurado para que o trabalhador 
recebesse em torno de R$15,00 a mais do que está 
colocado na mesa. Acho que é possível.

Além disso, Sr. Presidente, acho um equívoco 
muito grande daqueles que levantam: “Se der um au-
mento para o salário mínimo, não haverá correção da 
tabela”. Pelo amor de Deus, tabela é uma coisa, salário 
mínimo é outra coisa, até porque quem ganha o salário 
mínimo não paga Imposto de Renda. Mas querer fazer 
negociação dizendo – sei que esta não é a posição da 
Presidenta Dilma, pelas informações que recebi – que 
só faz a correção da tabela sem reajuste do mínimo? 
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O que é isso? Isso é um disparate absurdo, no meu 
entendimento!

Quem ganha o salário mínimo não paga Imposto 
de Renda. Por que ele seria penalizado para que nós, 
que pagamos Imposto de Renda, tivéssemos uma 
correção maior na tabela? É preciso haver a correção 
da tabela. Isso é um tema. Mas vinculá-lo ao reajuste 
do salário mínimo sinceramente é uma proposta que 
não tem cabimento. Não tem lógica.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – São dois 
temas que vamos aprofundar.

Senadora Ana Amelia, ontem, eu não pude dar 
o aparte, porque era uma comunicação parlamentar. 
Está concedido o aparte neste momento.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Muito obri-
gada, meu caro Senador Paulo Paim especificamente 
em relação a essa questão de não condicionar nego-
ciação em torno de reajuste de salário mínimo com 
correção da tabela do Imposto de Renda. As duas 
coisas têm de ser feitas, mas não têm de ser condicio-
nadas uma a outra. E é direito dos contribuintes essa 
correção que já está sendo feita tardiamente. Portanto, 
fico feliz porque o senhor, da base do Governo, está 
expressando essa posição que é politicamente correta 
e socialmente muito justa do ponto de vista do inte-
resse dos contribuintes. Queria voltar ao tema Aerus. 
Quando estava ainda na área da comunicação, dei 
uma grande cobertura...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Fui tes-
temunha.

A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS) – Por enten-
der, Senador Paulo Paim, da legitimidade da proposta 
e da necessidade do Governo e, especialmente, do Po-
der Judiciário em agilizar decisões para essa categoria, 
que sofreu na pele as consequências da omissão e, de 
certo modo, da irresponsabilidade dos órgãos compe-
tentes na fiscalização dos fundos de pensão privados, 
no caso do Aerus. Então, a categoria hoje paga com 
pessoas, com comandantes, que nós conhecemos ao 
longo do tempo, que morreram sem ver reconhecido 
esse direito. Inclusive o senhor já tem um projeto para 
corrigir essa falha, uma vez que o Poder Judiciário tem 
demorado enormemente na solução desse grave pro-
blema. Então, quero me associar, no caso do Aerus, 
a todas as iniciativas que forem viáveis para resolver 
esse problema, que já se delonga há muito tempo. E 
quanto a questão de reajustes condicionados, o meu 
inteiro apoio à sua posição em relação a não condicio-
nar reajuste de mínimo – que, aliás, poderia ser igual 
ao de São Paulo, R$600,00, adotado pelo Governo de 
São Paulo, não os R$545,00 – à questão da correção 

da tabela do Imposto de Renda. Muito obrigada pela 
sua gentileza de me conceder o aparte.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amelia, primeiro, quero testemunhar o espaço que 
tivemos na sua coluna no caso do debate do Aerus, e 
os líderes do Aerus estão aqui.

Quanto à questão do mínimo, confesso que fico 
com a posição articulada com as centrais sindicais, com 
as confederações, com a Cobap, que estão construindo 
e querem reabrir a mesa de negociação para um enten-
dimento acerca de um número que seja no campo do 
que a gente chama da razoabilidade, no momento da 
correlação de forças em que se encontra o Congresso 
Nacional. Eles reconhecem – estive com eles ontem à 
noite – a política acertada do Presidente Lula, ao longo 
do seu mandato, que mais que dobrou o valor do salá-
rio mínimo. Eu espero que a mesa de negociação seja 
retomada, com a participação do Legislativo, e que a 
gente construa esse grande entendimento.

Um acordo envolvendo as centrais, as confede-
rações, repito, e a Cobap seria muito positivo, como já 
fizemos em outros momentos nesta Casa. Entendo que 
a queda de braço entre R$600,00, R$700,00, R$800,00 
ou mesmo o salário mínimo do Dieese, que deveria 
ser de R$2.200,00, não leva a uma saída possível, 
que possa atender neste momento ao que pensam os 
trabalhadores e o próprio movimento social.

Então, o momento é este: um momento de mui-
ta tranquilidade, de muita solidariedade com aqueles 
que mais precisam.

Por isso, estou aqui pedindo que seja retoma-
da a mesa de negociação, que a gente construa um 
entendimento que considere, para mim, três eixos: a 
questão do fator, o reajuste do aposentado e a valori-
zação do salário mínimo.

Sr. Presidente, termino encaminhando à Mesa do-
cumento que recebi dos companheiros do Aerus, dirigen-
tes e aeronautas, que eu peço fique registrado – vamos 
encaminhá-lo também ao Presidente da Câmara.

Companheiro Pimentel, dirijo-me a V. Exª, que 
lidera neste momento esse movimento das micro e pe-
quenas empresas. Já existe uma Comissão mista da 
qual Senadores e Deputados fazem parte. Eu recebi um 
documento muito bem elaborado por esse setor, que traz 
alguns dados que achei interessantes e que vou registrar 
junto à Mesa e encaminhar, depois, a V. Exª.

Os dados são os seguintes: seis milhões de esta-
belecimentos formais, 10 milhões de estabelecimentos 
ainda informais, 98,5% das empresas existentes no 
País, 95% das empresas do setor industrial, 99,1% das 
empresas do setor de comércio, 99% das empresas 
do setor de serviço, 60% de oferta de emprego formal, 
30% do Produto Interno Bruto, 2% das exportações, 
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13% do fornecimento para o Governo em atendimento. 
As micro e pequenas empresas são o mercado interno 
mais forte de consumo.

Quem encaminha o documento é Joseph Couri, 
Presidente da Associação Nacional dos Sindicatos da 
Micro e Pequena Indústria e do Sindicato da Micro e Pe-
quena Indústria do Estado de São Paulo. Eles vão além 
nas reivindicações. O que assumi como compromisso 
foi entregar nas mãos de V. Exª, Senador Pimentel, e 
também à Mesa documento nesse sentido.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. Parece-me 
que passei dois minutos. Espero que, da próxima vez, 
eu não faça isso.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE  REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim. 

Passo a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, por cinco minutos, ao Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, pedi a 
palavra nestes cinco minutos – não é isso, Sr. Presi-
dente? – para registrar o aniversário do meu Partido, 
o Partido dos Trabalhadores; Partido que tem, hoje, 
nesta Casa, uma Bancada de 15 Senadores. 

Hoje está fazendo 31 anos que os trabalhadores 
decidiram criar um instrumento para lutar pelos seus 
direitos, que foi o Partido dos Trabalhadores (PT). A 
Carta de Princípios, datada de 1º de maio de 1979, 
já anunciava o sentido daquele ato quando afirmava: 
“Agora, chegou a vez de o trabalhador formular e cons-
truir ele próprio seu país e seu futuro”.

Sr. Presidente, entre erros e acertos, ao longo 
de sua existência, o saldo colhido pelo Partido dos 
Trabalhadores é enormemente positivo.

O saudoso companheiro Hélio Pellegrino carinho-
samente já sublinhava o PT como o partido da vida e, 
juntamente com Mário Pedrosa, Apolônio de Carva-
lho, Lula, Plínio de Arruda, Antônio Cândido, Sérgio 
Buarque de Holanda e outros intelectuais e lideranças 
populares, lançaram, em 10 de fevereiro, o manifesto 
de fundação do partido que, logo no seu primeiro pa-
rágrafo, revelava o significado do surgimento do PT: 
“O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade 
sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida 
social e política do País para transformá-la”.

É bastante significativa, Senador Pimentel, a 
preocupação que tinha o honroso companheiro, que 
hoje não está mais conosco, Florestan Fernandes, ao 
ingressar no Partido dos Trabalhadores, com as cama-
das sociais menos favorecidas.

O Governo do Presidente Lula provou que essa 
preocupação com os menos favorecidos é uma voca-
ção do Partido dos Trabalhadores. Muitas realizações 
foram feitas em prol dessas camadas sociais, mas te-
mos a convicção de que ainda é preciso fazer muito, 
fazer mais. Não é à toa que o tema central do Gover-
no da nossa Presidenta Dilma seja o combate total à 
miséria, pois esse é o sentimento que está no DNA da 
imensa militância desse partido.

É bom lembrar da participação de Henfil. E gos-
taria de lembrar, ao longo desses anos todos, a cons-
trução do nosso partido lá no Amazonas, lá naquela 

distância do Brasil, do Norte do Brasil. Companheiros 
que, no início da década de 1980, com muita ousadia, 
com muita firmeza, ganharam os rios do nosso Estado 
para organizar o PT.

Em 1980 também ocorreu a legalidade de outras 
organizações. O PCdoB também, na época, estava na 
ilegalidade. Eu não vivi esse momento, porque estava 
militando no Partido Comunista do Brasil.

Ao longo dessa trajetória de teimosia, de utopias, 
de sonhos, quero falar aqui de companheiros que já 
se foram e não viram o início do Governo Lula, o final 
dele e essa novidade, essa ousadia também em cre-
ditar e acreditar em uma mulher para dar continuidade 
ao governo e votar na Presidenta Dilma. Lembro com-
panheiros como Francisco Nogueira, o Sr. Nogueira, lá 
no Amazonas, lá da BR-319; o Jonas Araújo, que tam-
bém já se foi – companheiros que quero homenagear 
in memoriam – e que deram a vida por esse partido 
–; o Francisco Turri; o Altemar Barbosa.

Ontem mesmo eu e toda a Bancada do Amazonas 
registramos aqui o desaparecimento, no início deste 
ano, de um Vereador e Presidente do PT, que perdeu 
a vida, foi assassinado recentemente, no Amazonas, 
no Município de Guajará, que é o nosso companheiro 
Robicler.

Então, fica aqui, nesses cinco minutos, Sr. Pre-
sidente, sem abusar do tempo, o registro da minha 
alegria de participar e ser militante do PT. Quero dizer 
que temos erros, mas não perdemos a esperança de 
fazer pelo Brasil e pelo mundo o melhor, principalmen-
te, pelos pobres e pela classe trabalhadora.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 

RR) – Quero cumprimentá-lo, Senador João Pedro, pelo 
estrito cumprimento do horário, do tempo, e concedo, 
a seguir, a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos, 
como orador inscrito, pelo tempo de dez minutos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
primeiro período do meu mandato de Senador da 
República, eu sempre defendia a necessidade de se 
fazer oposição efetiva. V. Exª, Senador Mozarildo Ca-
valcante, que ocupa neste momento a Presidência 
da Casa, sabe disso. Há um princípio muito claro na 
política: quem ganha a eleição vai governar e quem 
perde deve fiscalizar. Nem sempre, infelizmente, essa 
regra é seguida corretamente. Defendi, ainda, Sr. Pre-
sidente, desta tribuna, em entrevistas à imprensa e em 
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conversas com companheiros, a importância e a ne-
cessidade da unidade oposicionista. A verdade é que, 
nos anos de 2007, 2008, 2009 e no ano findo de 2010, 
as reuniões envolvendo oposicionistas foram raras, 
muito raras. Aliás, em uma das poucas vezes em que 
nos reunimos, oposição e dissidentes, conseguimos 
derrotar, neste plenário, a CPMF.

Deparo-me com um artigo em O Globo, na edi-
ção de hoje, do eminente brasileiro José Serra, que 
foi Deputado, Senador, Prefeito, Governador de São 
Paulo, Ministro de Estado, um brasileiro altamente 
qualificado e que escreve um artigo que eu faço ques-
tão, Sr. Presidente, de não só pedir a transcrição nos 
anais da Casa, como de ler desta tribuna. O título é: 
Oposição pra quê?

Ele inicia:

O principal risco que correm as Oposi-
ções – e, portanto, também o PSDB, o seu 
partido – é perder tempo em embates meno-
res, combates internos fantasmas ou anteci-
pações irrealistas, como trazer 2014 para hoje, 
inventando bandas de adversários... internos! 
Atacar, constranger, prejudicar ou atrapalhar 
companheiros do próprio partido só faz ajudar 
os adversários reais, que incentivam esses 
confrontos.

Essa me parece uma visão do Governador Ser-
ra entre os problemas internos do PSDB. O que me 
interessa é a questão da oposição.

Para o maior partido da oposição, perder-
se em disputas internas seria apequenar-se. 
Saímos das urnas com quase 44 milhões de 
votos, vencendo a eleição presidencial em 
11 estados. O PSDB fez oito governadores; 
o DEM, dois, e tivemos ainda o apoio do Go-
vernador de Mato Grosso do Sul. Aqueles que 
votaram em nós queriam que ganhássemos, 
mas sabiam que poderíamos perder.

A oposição, portanto, é tão legítima quan-
to o Governo; ela também expressa a vontade 
do eleitorado e tem um mandato. 

Não podemos deixar o eleitorado que nos 
apoiou sem representação. É ele, inicialmente, 
que precisa receber uma resposta e convencer-
se de que não jogou seu voto fora. Até por-
que as ditaduras também têm governos, mas 
só as democracias contam com quem possa 
vigiá-los, fiscalizá-los, em nome do eleitor. Por 

isso, a oposição tem de ter posições claras, 
ser altiva, sem se omitir, nem se amedrontar. 
Uma eleição presidencial não é uma corrida de 
curta duração, de 45 dias, mas uma maratona 
de quatro anos. E ninguém corre parado. 

Até quem votou no PT conta conosco 
para que ofereçamos alternativas, para que 
possamos aprimorar propostas do governo 
e denunciar, quando é (e como está sendo) 
o caso, a falta de rumo. Não se trata de fa-
zer oposição sistemática ou não sistemática, 
bondosa ou exigente. Isso é bobagem! Essa 
questão não se coloca em nenhuma grande 
democracia do mundo. A oposição tem o di-
reito e o dever de expressar seus pontos de 
vista e de batalhar por eles. É seu papel cobrar 
coerência, eficiência e honestidade.

A realidade está aí. O grave problema 
fiscal brasileiro veio à luz, herança do Governo 
Lula-Dilma para o Governo Dilma. A maquia-
gem nas contas não consegue escondê-lo. 
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) se 
transformou no retrato perverso do aparelha-
mento do Estado, que não se vexa nem diante 
da realidade dramática da saúde – ou falta dela 
– dos pobres. O mesmo acontece em Furnas, 
palco de escândalos há muitos anos, expres-
são do loteamento do setor elétrico, onde os 
blecautes têm sido a regra, não a exceção. 
Se a oposição não se fizer presente agora, 
então quando?

Fazer oposição por quê? Porque o país 
experimenta um óbvio desequilíbrio macroeco-
nômico, que reúne inflação alta e em alta, juros 
estratosféricos, câmbio desajustado, vertigino-
so déficit do balanço de pagamentos e infraes-
trutura em colapso. As trapalhadas do Enem 
mostram que o PT tripudia sobre a esperança 
e o futuro dos jovens. A imperícia do governo 
na prevenção de catástrofes e socorro às ví-
timas não requer comprovação. Por que fazer 
oposição? Porque os brasileiros merecem um 
governo melhor e pagam caro por isso – uma 
das maiores cargas tributárias do mundo, sem 
serviços públicos à altura. Temos o direito de 
nos apequenar com picuinhas? Foi para isso 
que recebemos um mandato das urnas? 

Governo vem fazendo acenos à classe 
média e às oposições. Conta com o conheci-
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do bom-mocismo dos adversários, tucanos à 
frente. Sua intenção é lhes tirar nitidez e per-
sonalidade, dividi-los e subtrair-lhes energia 
e disposição. Até a próxima disputa eleito-
ral, quando, então, voltaremos a enfrentar os 
métodos de sempre: vale-tudo, enganações, 
bravatas e calúnias. Cair nesse truque cor-
responde a trair a confiança dos que votaram 
em nós e os interesses do nosso povo e do 
[nosso País. 

O PSDB não sabe fazer oposição! Tanto 
em 2006 como em 2010, pesquisas internas 
apontaram ser essa uma das críticas que o 
eleitorado nos faz. Ainda que fosse injusta, 
seria forçoso reconhecer que nos tem faltado 
nitidez. E não é só ao PSDB, é a todo o núcleo, 
todo o conjunto da oposição. É razoável que o 
eleitor considere que não sabe governar quem 
não sabe se opor. 

E nós temos os bons fundamentos! A 
quem pertence a bandeira da social-demo-
cracia no Brasil? O PT, fundado como um 
partido classista, sob a inspiração de partidos 
leninistas, varreu estatuto e ideário para baixo 
do tapete ao chegar ao poder e adotou como 
suas a plataforma e as ideias do adversário. 
Mas, longe de estar resolvida, após seis elei-
ções presidenciais, sendo três vitoriosas, e 
dois governos depois, a contradição entre os 
“pragmáticos do mercado” e os “puros-sangues 
de Lenin” ainda é um dos flancos do PT não 
devidamente explorados pela oposição, para 
prejuízo do País.

O PT adotou as bandeiras, mas perverteu 
sua prática. Privatizou as ações do Estado em 
benefício do partido e aliados. Banalizou o que 
a vida pública brasileira tinha de pior. Rebai-
xou a Saúde e a Educação. Transformou em 
instrumento eleitoral a rede de proteção social 
herdada do Governo FHC. Virou as costas para 
a Segurança e descuidou-se da Previdência. 
A falsa “social-democracia” petista preside um 
processo de desindustrialização do Brasil e 
mantém como principal despesa do orçamento 
o pagamento de R$180 bilhões anuais em ser-
viço da dívida pública interna. Sem mencionar 
erros infantis, como o de reconhecer a China 
como economia de mercado, enfraquecendo 

nossos mecanismos de defesa comercial. Que 
social-democracia é essa, que pôs a perder o 
ativismo governamental nas coisas essenciais, 
que caracteriza o Estado do Bem-Estar Social 
e seus alicerces? 

Essa retomada dos valores da social-
democracia, com seu respeito ao jogo demo-
crático e sua prioridade à garantia de condi-
ções dignas de vida à população, há de tirar 
do PSDB o falso carimbo de partido da elite e 
marcar diferença com o PT, com suas práticas 
sectárias e/ou ineptas. 

Para tanto, é fundamental ao PSDB for-
talecer a unidade interna, dando uma resposta 
àqueles que nos delegaram um mandato por 
meio das urnas.Estou, como sempre, a servi-
ço da população. Ajudei a definir as bandeiras 
históricas do meu partido e sua renovação. Por 
elas e pela unidade, batalhei sempre. Ninguém 
andará em má companhia seguindo os Dez 
Mandamentos. Para quem está na política, 
sugiro em 11, este de inspiração humana, não 
divina: “Não ajudarás o adversário atacando o 
seu colega de partido.

JOSÉ SERRA foi deputado, senador, 
prefeito e governador de São Paulo.

Esse artigo, Sr. Presidente, devia servir de pa-
radigma, de guia para as oposições. Não é um artigo 
apenas para o PSDB, é um artigo para os partidos que 
votaram com o Serra, que sabiam que ele tinha quali-
ficação para ocupar a Presidência da República e que 
tem a obrigação hoje de não aderir ao governo, de não 
se omitir, de não se calar, mas de fazer oposição, de se 
reunir, de contestar, de fiscalizar e de saber reconhecer 
os avanços que o governo possa conquistar. O que a 
oposição precisa é de organização e o ex-governador 
José Serra dá uma imensa contribuição ao processo 
político brasileiro, no momento em que escreve um ar-
tigo como o de hoje, publicado nas páginas de opinião 
do Jornal O Globo, para que possa sensibilizar mais 
de 40% da população que nele votou, e sensibilizar 
sobretudo a nós oposicionistas.

DOCUMENTO A QUE SE  REFERE O 
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELLOS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, pela Liderança do PSDB, 
ao Senador Alvaro Dias, por cinco minutos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Fora do Mi-
crofone.) – Prorrogáveis.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Por dois minutos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, há algum tempo, especialmente 
durante o ano passado inteiro, por diversas vezes, des-
ta tribuna e onde foi possível me pronunciar, principal-
mente em alguns debates no decorrer da campanha 
eleitoral, por meio da Rede Bandeirantes de Televisão, 
propugnamos que se armava, pela irresponsabilidade 
administrativa, uma espécie de bomba-relógio de efeito 
retardado, que poderia explodir no colo do povo bra-
sileiro se providências enérgicas não fossem adotada 
no início do novo Governo. E destacava, sobretudo, o 
crescimento avassalador da dívida pública bruta inter-
na do País, não só a dívida oficialmente reconhecida 
pelo Governo, mas aquela à margem das estatísticas 
oficiais, que denominava dívida-fantasma, com a es-
tratégia de se escamotear, através da mágica contábil, 
que evitava contabilizar as transferência internas do Te-
souro Nacional para o BNDES, para a Petrobras, para 
a Eletrobras e para a Caixa Econômica Federal. Em 
relação ao BNDES foram R$600 bilhões não contabili-
zados como dívida pública. E ainda ontem, anteontem, 
no plenário do Senado Federal, debatemos, e a Casa 
aprovou a transferência de mais de R$90 bilhões do 
Tesouro Nacional para o BNDES.

Falávamos na necessidade do ajuste fiscal rigo-
roso, e a candidata do PT não concordava. Afirmava 
que não havia necessidade disso. Na campanha elei-
toral, o que se alardeava é que estávamos vivendo um 
momento mágico, sem precedentes na história deste 
País. Trabalhava-se o imaginário da população com 
a mistificação, com a mentira, com a desinformação, 
com a manipulação de números, para fazer com que 
a ficção pudesse derrotar a realidade. Os mágicos do 
marketing ficcional foram vitoriosos. 

Hoje, o discurso é outro. Não há mais momento 
mágico, o momento é de dificuldades. O Poder Execu-
tivo Federal anuncia cortes da ordem de R$50 bilhões, 
e os especialistas afirmam que são insuficientes, para 
que o País possa alcançar o superávit primário exigido. 
Aliás, só saberemos qual o valor desses cortes ao final 
do exercício, quando pudermos analisar a execução 
orçamentária. Só ao final do ano, saberemos quantos 
bilhões foram contingenciados e que setores foram 
prejudicados. Certamente, a população brasileira mais 
pobre, mais sofrida estará com seus objetivos de vida 

digna, de melhoria da qualidade seriamente compro-
metidos, porque está reduzida a capacidade de inves-
timento produtivo do Estado brasileiro.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, é evidente que, neste curto tempo para um pro-
nunciamento, é impossível descrever ponto por ponto 
o que ocorre com as finanças públicas do Brasil. Os 
gastos com pessoal, por exemplo, passaram de 4,4% 
para 4,7% do PIB entre 2008 e 2010, em dois anos, 
incorporando o crescimento robusto da economia no 
ano passado, garantindo apoio entusiasmado à can-
didatura do PT nas eleições.

As despesas correntes cresceram de forma exor-
bitante, e, neste momento, quando o Governo anuncia 
cortes não demonstra coragem política para romper 
com este modelo que deteriora as finanças públicas 
e compromete o crescimento econômico com distri-
buição de renda.

Não se fala em reforma administrativa. Os cortes 
não alcançarão a máquina, que engordou demais; o 
Estado se tornou obeso com a criação de tantos mi-
nistérios, diretorias, estatais, departamentos, coorde-
nadorias, secretarias e cargos comissionados, com 
o paralelismo se impondo, com a superposição de 
ações visível, desperdício do dinheiro público, gastos 
supérfluos que poderiam ser evitados para melhorar 
a capacidade de investir produtivamente do Estado 
brasileiro.

O crescimento econômico alardeado durante a 
campanha eleitoral como uma grande conquista do 
Governo do PT não alcançou os patamares que deve-
ria alcançar em razão das potencialidades nacionais, 
especialmente se compararmos com o desempenho 
de países emergentes ou mesmo com o desempenho 
econômico de todos os países da América Latina.

Certamente, nós estamos iniciando esse debate. 
A inflação está aí ameaçadoramente nos assustando. 
O ajuste fiscal anunciado é insuficiente. Estamos ini-
ciando uma discussão que, certamente, ganhará inten-
sidade, profundidade e conteúdo nos próximos dias e, 
da nossa parte, é o que pretendemos fazer. Nós não 
gostaríamos de ter que afirmar que a mudança do dis-
curso agora, o anúncio dos cortes consagra a tese de 
que a ficção venceu a realidade e de que o estelionato 
eleitoral foi praticado no País.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Bra-
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ga, do PMDB do Amazonas, Estado vizinho do Estado 
de Rondônia.

O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Sr. 
Presidente, de quanto tempo disporei na tribuna?

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Dez minutos mais dois. Está bom, Senador?

O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Mais 
uma tolerância amazônica pela vizinhança entre Ama-
zonas e Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com certeza.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srs. Senadores e Srªs Senadoras aqui presentes, 
brasileiros que nos assistem pela TV Senado e nos 
ouvem pela Rádio Senado, eu gostaria de iniciar, Sr. 
Presidente, relatando a visita que fiz ontem, conforme 
foi anunciado a este Plenário, ao Ministro Padilha a 
respeito da questão iminente e do risco de epidemia 
de dengue que ocorre neste momento na nossa re-
gião e, no caso do Estado do Amazonas, já com um 
decreto de emergência estabelecido pelo Governo do 
Estado em nove Municípios. Há, ao mesmo tempo, a 
questão do risco que o Amazonas hoje detém na área 
de saúde por estar recebendo, de forma humanitária 
e de forma a fazer jus à histórica posição brasileira 
na sua diplomacia com relação aos direito humanos, 
cidadãos haitianos que migram pela fronteira do Peru 
e da Colômbia para o Estado do Amazonas e para o 
Estado brasileiro, a partir da cidade de Tabatinga.

De pronto, o Ministro Padilha estabeleceu que 
uma comissão do Ministério da Saúde está deslo-
cando-se no dia de hoje e amanhã para Manaus para 
que, até o término desta semana, Senador Pimentel, 
já possamos ter um plano de ação efetivo montado 
entre Governo do Estado, Governo Federal e Prefei-
turas Municipais envolvidas para que possamos dar 
uma pronta resposta e garantir que ajamos de forma 
emergente numa resposta segura aos brasileiros que 
lá vivem.

Quero, portanto, fazer este relato, que é um re-
lato de esperança ao povo do Amazonas, ao povo da 
Amazônia, com relação a dois itens extremamente 
importantes. 

O Amazonas, como todos sabem, é o maior Es-
tado em área territorial da Nação brasileira. São mais 
de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Possuímos 
uma população de aproximadamente quatro milhões 
de amazonenses espalhados por esse 1,5 milhão de 
quilômetros quadrados, área equivalente a três vezes 
o território da França. Ao mesmo tempo, o Amazonas 
possui a maior população indígena do Brasil e a maior 

diversidade étnica dos povos indígenas, com mais de 68 
tribos diferentes de índios no Estado do Amazonas.

Essas características tornam a Amazônia e o 
Amazonas uma área especial, mas ouvia ainda há 
pouco a posição de doutos Senadores, como a do 
Senador Alvaro Dias, que, como opositor, marcava 
uma posição com relação a cortes do Governo, ou-
via o relato da leitura do Senador Jarbas Vasconcelos 
do artigo do ex-Governador José Serra, que falava 
de cortes, e aí sou obrigado a voltar a 2002, quando 
a população do nosso Estado estava absolutamente 
isolada e absolutamente em racionamento de ener-
gia, que nos impedia sequer de iniciar um programa 
de recuperação de emprego e renda na Zona Franca 
de Manaus, maior polo industrial da Amazônia brasi-
leira, maior polo eletro-eletrônico da América do Sul 
e um dos mais importantes polos de eletro-eletrônico 
da América Latina e do polo de duas rodas; programa 
que, sem dúvida alguma, é responsável pela proteção 
e conservação da maior floresta em pé de uma Unida-
de Federativa brasileira.

O Amazonas pertence ao Brasil e aos brasileiros, 
e o Brasil possui a maior floresta em pé do Planeta. A 
segunda maior floresta em pé, Srª Senadora Vanessa, 
Sr. Senador João Pedro, pertence ao nosso povo, ao 
nosso Estado, a floresta do Estado do Amazonas.

O que nos diferencia do Estado de Rondônia, do 
Estado do Acre, do nosso Senador Anibal, aqui pre-
sente, de outros Estados da Amazônia é exatamente 
a vocação econômica que foi dada ao Estado do Ama-
zonas. Diferentemente de Rondônia, nossa vocação 
econômica não é a pecuária nem o setor primário. 
Diferentemente do Estado do Pará, não é o setor pri-
mário, não é o semielaborado e da mineração, não é 
a exploração da agropecuária e, sim, a indústria não 
poluente, baseada em incentivos fiscais, que possibili-
tou ao Amazonas proteger, conservar, manter a maior 
floresta em pé do Brasil, um dos maiores patrimônios 
do povo brasileiro. 

Mas viver no Amazonas, Sr. Presidente, e na 
Amazônia não pode ser uma punição, porque nós não 
podemos viver num bioma em que tudo seja proibido 
para a qualidade de vida daqueles que lá vivem, criam 
seus filhos, habitam e constroem um futuro para a nos-
sa Nação. Temos que reconhecer legislações especiais 
para a Amazônia. Diferentemente dos outros biomas, 
desmatamento na Amazônia só em 20% da área par-
ticular e com projeto aprovado nas instituições e nas 
entidades pertinentes ao controle ambiental. 

Para fazermos plantios na Amazônia, precisamos 
obedecer a uma série de regras ambientais. É preci-
so entender, no entanto, que para poder conservar e 
proteger esse patrimônio, que é do povo brasileiro, é 
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preciso dar aos guardiões desse patrimônio qualidade 
de vida. E aí é que se diferencia o governo que o nosso 
Presidente Lula e a nossa Presidente Dilma, com o PT, 
construíram em aliança com o PMDB e outros partidos 
no Estado do Amazonas, porque lá nós conseguimos 
avançar, conseguimos tirar Manaus do racionamento, 
conseguimos implantar uma nova matriz energética no 
Estado do Amazonas, cruzando a floresta amazônica 
com um gasoduto de 600 quilômetros, sem que isso 
implicasse danos ambientais irreparáveis.

Trocamos a matriz energética por uma mais lim-
pa, mais correta, a do gás natural. E hoje já estamos 
consumindo quase 1,5 milhão de metros cúbicos de 
gás natural na produção de energia na cidade de 
Manaus. Haverão de dizer: isso é pouco. Sim, é pou-
co diante do muito que podemos fazer, mas é muito, 
comparado com o nada que fizeram antes dos últimos 
oito anos de investimentos que mudaram a história do 
perfil de desenvolvimento econômico, social, ambien-
tal da Amazônia.

Se cortamos o desmatamento em 75% na Ama-
zônia, não foi destratando as populações. Ao contrário, 
foi trazendo as populações da Amazônia, os amazô-
nidas, para um novo pacto, para um novo projeto. E é 
esse novo projeto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
que quero poder discutir com esta Casa, porque é hora 
de avançarmos não apenas na nova matriz energéti-
ca, não apenas na ampliação dos parques de energia 
elétrica na cidade de Manaus.

Aos nobres Senadores que talvez não conheçam 
a realidade do Amazonas, dos seus quase 4 milhões 
de habitantes, quase 1 milhão e 800 mil vivem espa-
lhados em 1,5 milhão de km². Isso significa, meu caro 
Senador Armando Monteiro, que em cada quilômetro 
quadrado temos pouco mais de um habitante na nossa 
densidade demográfica. O que significa dizer, portan-
to, que tirar do isolamento as comunidades rurais, as 
comunidades ribeirinhas do Amazonas, é tirá-las do 
Século XVIII. Porque, antes do Luz para Todos, essas 
populações sequer tinham perspectivas e expectativas 
de se livrar da lamparina, sequer tinham a perspecti-
va de poder sonhar um dia em ter energia 24 horas. 
É claro e é certo que os avanços que fizemos com o 
Luz para Todos foram muitos. Incluímos centenas de 
milhares de novas residências como consumidoras de 
energia de forma intermitente. 

No entanto, existem milhares de comunidades 
ainda isoladas, em sistemas isolados e sem produção 
intermitente de energia. E não há nenhum mecanismo 
que se possa estabelecer numa economia verde que 
gere emprego, que ao mesmo tempo gere energia e, 
ao mesmo tempo, possa garantir a manutenção da 
floresta.

Por isso, quero trazer para a pauta de discussão 
deste Senado uma nova figura entre os produtores in-
dependentes de energia. Quero trazer a proposta de 
transformar as pequenas comunidades da Amazônia 
em produtores independentes comunitários de ener-
gia reconhecidos pela Aneel, para que eles possam 
ser beneficiados pela CCC, assim como os grandes 
investidores, para que nós possamos, finalmente, tirar 
da escuridão comunidades isoladas da Amazônia, de 
brasileiros que são brasileiros especiais. 

Ser brasileiro é orgulho para todos nós, mas ser 
brasileiro no interior da Amazônia é ser brasileiro duas 
vezes. Viver nas barrancas dos nossos rios, lá no rio 
Tarauacá ou no rio Juruá, que corta o Estado do Acre, 
lá na fronteira com o Sena Madureira e o Estado do 
Amazonas, na Boca do Iaco, onde, para aqueles que 
não conhecem, a forma de levar energia elétrica não 
é atravessando a imensidão do Estado do Amazonas, 
mas trazendo uma redistribuição de Sena Madureira 
até a Boca do Iaco.

Ouço V. Exª.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Se V. Exª me permite um aparte, eu gostaria aqui 
apenas de cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento e 
reforçar o que V. Exª diz. Talvez muitos dos Senadores 
que aqui estão não conhecem de forma mais profunda, 
como nós, a realidade da Amazônia e, sobretudo, a 
realidade do Estado do Amazonas. E eu ainda era De-
putada Federal, quando V. Exª foi eleito Governador do 
Estado do Amazonas, e V. Exª teve a felicidade de, no 
mesmo ano da sua eleição, o Brasil eleger Lula Presi-
dente do Brasil. Essa parceria fez com que a realidade 
do Amazonas fosse transformada. Hoje, nós vivemos 
efetivamente essa transformação, seja na capital, seja 
no interior. Sei que V. Exª tem muito a falar, sequer fa-
lou ainda dos projetos que vêm mudando a cidade de 
Manaus, e mudando não apenas do ponto de vista da 
sua infraestrutura, mas mudando também a condição 
social, a qualidade de vida das pessoas. Não tenho 
dúvida nenhuma de que V. Exª trará uma grande con-
tribuição ao Senado Federal. Nenhuma dúvida. V. Exª 
tem larga, grande experiência no Poder Executivo e vai 
ajudar o Poder Legislativo a trabalhar de forma muito 
mais próxima à realidade das pessoas. E o exemplo 
está aí: trazer para cá a proposta de transformar os 
comunitários em produtores independentes. Isso seria 
uma pequena grande revolução para a nossa Amazô-
nia, para aqueles que vivem isolados no interior, para 
quem o Programa Luz para Todos ainda não chegou. 
Parabéns não só pelo pronunciamento, mas parabéns 
pelo brilhante governo que V. Exª fez, e tenho certeza 
de que o mandato de Senador da República não será 
diferente. Tenha em mim uma grande parceira, como 
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sei que tenho em V. Exª um grande parceiro. Aliás, fi-
zemos campanha juntos. E que bela campanha foi a 
nossa campanha, não é, Senador Eduardo Braga? 
Parabéns. Obrigada pelo aparte.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Senadora, somaremos esforços nesta Casa, junta-
mente com o Senador João Pedro, para não só defen-
der o nosso povo, mas ajudar o Brasil. 

Ouço o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 

Eduardo Braga, primeiro, parabenizo-o pela reflexão 
que faz sobre a importância do Amazonas, do Ama-
zonas com a Amazônia e da Amazônia com o Estado 
brasileiro. Acho que é mais uma voz, e a voz de V. Exª, 
que traz a experiência, não só como um homem da 
Amazônia, mas porque passou pelo Poder Executivo. 
Então, isto é muito importante, travar esse bom debate 
nesta Casa, no Senado, uma Casa que tem tradição 
na História da República brasileira – quer dizer, veio 
antes da República o Senado. O Brasil precisa com-
preender e fazer, de forma estratégica, o melhor pela 
nossa região. Penso que a Amazônia é a solução. V. 
Exª está dando uma saída para as pequenas comu-
nidades, porque, para o Estado, para quem está aqui 
pensando o Estado brasileiro, a Nação, não é simples 
você fazer políticas para alcançar a todos. V. Exª pega 
um ponto e trabalha uma saída, porque sem energia 
não tem solução. Eu quero lembrar duas questões, 
neste aparte, parabenizando sua reflexão sobre o 
nosso Estado, sobre a nossa Amazônia. Primeiro, di-
zer que o Governo Federal está fazendo o linhão para 
interligar o Amazonas. Vejam V. Exªs e esta Casa, o 
Senado: três Estados do nosso País não compõem a 
rede nacional de energia. Nós ainda estamos isolados. 
E o Governo Federal está fazendo essa grande linha 
de Oriximiná a Manaus, em torno de 600 quilômetros, 
rasgando rios, florestas, para termos energia ligada à 
rede nacional. Outra questão que considero emblemá-
tica é a ida, amanhã, do Ministro Paulo Bernardo. Qual 
é a pauta do Ministro? Internet. Então, veja só: há uma 
dívida grande do Estado brasileiro com a nossa região. 
E eu não quero discutir isso como algo, alguém que 
está isolado. Não é assim. Nós precisamos cuidar da 
Amazônia como Estado brasileiro. Então, quero para-
benizar o Ministro Paulo Bernardo, porque ele tem uma 
agenda e porque hoje a sociedade não pode viver sem 
internet. E tenho certeza de que a ida do Ministro Pau-
lo Bernardo vai fazer com que possamos resolver não 
só em Manaus, diminuir o custo da internet, ter uma 
internet com qualidade, assim como a internet chegar 
aos rincões do nosso Estado. Da mesma forma que V. 
Exª levanta a importância da energia para as peque-
nas comunidades da Amazônia é a internet chegar às 

nossas pequenas e médias comunidades do Estado 
do Amazonas. Parabéns pela reflexão! Com certeza, 
ganha o Senado, mas ganha o Amazonas, do ponto 
de vista da qualidade, da vivência e da experiência, 
como homem público, ao trazermos o debate sobre a 
Amazônia para esta Casa.

O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Se-
nador João Pedro, agradeço o aparte de V. Exª. E digo 
mais: a interligação com o sistema Tucuruí tirará do 
isolamento elétrico a cidade de Manaus e algumas 
poucas cidades do baixo Amazonas, que terão cabos 
subaquáticos com subestação de rebaixamento, que 
poderá solucionar o problema. É o caso da nossa que-
rida Parintins, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucará, 
etc, que poderão ter a sua energia solucionada, se 
uma subestação rebaixadora for instalada e se cabos 
subaquáticos forem atravessados.

Portanto, essa é uma parte ainda não contempla-
da do projeto. Mas isso atenderá apenas à demanda, 
Sr. Presidente, de Manaus e de mais quatro Municí-
pios. Mas é extremamente importante, e importante 
ao ponto de a Sudam estar disponibilizando recursos 
da ADA, para financiar em R$150 milhões do Fundo 
de Desenvolvimento da Amazônia, aprovado por esta 
Casa, por iniciativa do Governo do Presidente Lula, 
que soergueu uma entidade e um organismo de de-
senvolvimento que estava combalido e que, agora, 
precisa da urgência, tanto da Câmara, quanto dos 
Deputados, para estabelecer, finalmente, a sua reor-
ganização estrutural.

E digo mais, meu caro Senador João Pedro, 
avalizando e concordando com as suas colocações: a 
banda larga, ora inaugurada pelo nosso Ministro Pau-
lo Bernardo, no dia de amanhã, em Manaus, com um 
cabo de fibra ótica que vem da Venezuela. Portanto, 
pela primeira vez, Manaus estará interligada com o 
mundo através de cabo subaquático de fibra ótica, o 
que melhora a confiabilidade de transferência de dados 
e de imagem. Mas isso acontecerá para a cidade de 
Manaus, com investimento e financiamento do FNO, 
do Basa, da ordem de R$220 milhões, novamente do 
fundo da Sudam, da ordem de R$600 milhões, e mais 
recursos próprios da própria empresa.

No entanto, amanhã, todos nós no Amazonas 
estaremos comemorando esse grande passo. Interli-
garemos quase 2% do PIB brasileiro, que é Manaus, 
ao mundo moderno, através de fibra ótica.

Mas estaremos apelando, estaremos discutindo 
com o Governo da Presidente Dilma e com o Ministro 
Paulo Bernardo a instalação de um satélite dedicado 
à Amazônia, a fim de acabarmos, de uma vez por to-
das, com o déficit de banda larga na Amazônia e no 
interior da Amazônia.
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Não há como fazer diagnóstico à distância da 
saúde na Amazônia, sem ter internet confiável. Não 
há como assegurar ensino à distância de forma mul-
tidisciplinar sem banda larga confiável no interior da 
Amazônia.Esses instrumentos tecnológicos que o Brasil 
dispõe precisam ser aplicados na Amazônia.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Para encerrar, Sr. Presidente, com a vênia de V. Exª, eu 
gostaria de destacar que esse conceito de modelo de 
desenvolvimento sustentável com fundamentos econô-
micos, sociais e ambientais foi, Senador Mozarildo, a 
base e o cerne das questões públicas e das políticas 
públicas que o Amazonas construiu nos últimos oito 
anos. Foi isso que nos deu uma grande vitória eleitoral 
pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. 

No entanto, novas fronteiras nos desafiam neste 
mandato.

Registro a presença do Deputado Federal Sabi-
no, no plenário desta Casa, para dizer que tramita na 
Câmara dos Deputados, na Comissão de Meio Am-
biente, o substitutivo ao Projeto de Lei nº 792, de 2007 
– desde 2007! –, que trata da questão do pagamento 
por serviços ambientais.

Srªs e Srs. Senadores, para manter a floresta 
amazônica em pé, é preciso que a floresta valha mais 
em pé do que derrubada. E uma das maneiras de fa-
zer, Senador Anibal, a floresta valer mais em pé do 
que derrubada é pagando pelos serviços que essa 
floresta presta não apenas ao mundo desenvolvido, 
mas aos agricultores deste País, que dependem dos 
serviços e do ritmo hidrológico da floresta amazônica 
para manter a produtividade de um País de agrone-
gócios como o Brasil.

Esse projeto tramita, Sr. Presidente, desde 2007, 
na Câmara dos Deputados, Deputado Sabino. Como 
também o Projeto de Lei nº 195/11, da Câmara dos 
Deputados, que acaba de ser reimplantado por um re-
querimento da Deputada Rebecca, que diz respeito à 
questão que institui o sistema nacional de redução de 
emissão por desmatamento e degradação de conser-
vação do manejo florestal sustentável, manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal, o REDD 
price, como é conhecido pela comunidade científica 
e comunidade internacional. Este é outro programa 
que assegura pagamentos de serviços ambientais e 
compensações aos homens e mulheres da Amazônia, 
que guardam este patrimônio. Está mais uma vez na 
Câmara dos Deputados.

Por fim, o Código Florestal, que encontra-se tam-
bém na Câmara dos Deputados e que precisa avançar, 
precisa ser discutido para que esta Câmara alta do 

País, esta Câmara revisora do País possa finalmente 
se manifestar sobre o Código Florestal.

Portanto, Sr. Presidente, ao encerrar, quero aqui 
deixar o meu registro de esperança no cumprimento 
do nosso mandato com uma visão de brasilidade, com 
uma visão que possa fazer com que o Brasil seja de 
todos os brasileiros e para todos os brasileiros, que não 
haja mais divisão entre um Brasil rico, desenvolvido e 
próspero e um Brasil excluído, esquecido e proibido 
de quase tudo, o Brasil da Amazônia.

A Amazônia é o maior patrimônio do povo bra-
sileiro a serviço da humanidade. Mas, antes de mais 
nada, a serviço daqueles que guardam, protegem e 
cuidam desse patrimônio: os amazônidas, os verda-
deiros donos da floresta amazônica.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Bra-
ga, pelo seu belo pronunciamento. Sabemos do seu 
conhecimento com relação à nossa Amazônia.

Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do PT 
do Acre, para uma comunicação inadiável. V. Exª tem 
cinco minutos para a sua comunicação.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, 
antes de tudo, cumprimentar o Senador Eduardo Bra-
ga por seu brilhante pronunciamento e dizer que ele 
tem no Acre uma bancada de aliados para esta causa. 
Trazer a discussão amazônica nesses termos para este 
Plenário é algo que conta com o nosso total e irrestri-
to apoio. Queremos, ao longo desses próximos qua-
tro anos, aprofundar este debate aqui, principalmente 
porque o projeto de desenvolvimento sustentável do 
Acre está completando 12 anos e vai-se estender até 
o 16º ano na gestão do Governador Tião Viana. Então 
a gente quer aprofundar, sim, esta discussão de remu-
neração por serviços ambientais, porque ninguém mais 
preparado para defender a Amazônia que os homens 
e mulheres corajosos que vivem, trabalham e depen-
dem da Floresta Amazônica. Então, tem a nossa mais 
irrestrita solidariedade.

O motivo que me traz a esta tribuna para duas 
rápidas comunicações é que estivemos, o Governador 
Tião Viana e eu, junto ao Presidente da Infraero, Sr. 
Murilo Marques Barbosa, para obter as informações e 
o compromisso em relação à pista de pouso do Aero-
porto Internacional Plácido de Castro, de Rio Branco. 
Os serviços estão acontecendo sim.

Tivemos, em um primeiro momento, de interditar 
600 metros da cabeceira 24, mas as operações per-
maneceram numa extensão de 1.558 metros de pista 
e não apenas 600 metros como foi equivocadamente 
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referenciado nesta Casa. Esse serviço já foi concluído 
na primeira cabeceira, está sob a apreciação da Anac 
e deve, nos próximos dias, ser liberado para pouso e 
extensão.

A partir de maio, será iniciado o trabalho na ca-
beceira 06, de forma que até agosto teremos as duas 
cabeceiras concluídas e, assim, terá início um traba-
lho intercalado de oito horas diárias de operação de 
pouso e decolagem e 16 horas de intervenção para 
que até dezembro tenhamos plenamente concluídos 
os serviços de recuperação da pista do Aeroporto de 
Rio Branco.

Vale ressaltar também que tudo isso está aconte-
cendo simultaneamente a um início de estudos para a 
construção de uma segunda pista, porque realmente o 
local onde está construída a atual pista não é adequado 
para continuar operando nas mesmas condições.

Ao mesmo tempo, eu quero também informar – é 
de grande importância para o povo do Acre e para as 
autoridades nacionais – que a guerra contra a dengue 
no Acre é assunto preocupante, mas tem a mais abso-
luta mobilização das autoridades daquele Estado.

O Governador Tião Viana lançou essa guerra con-
tra a dengue, contou com a solidariedade do Ministro 
Padilha, que esteve presente para dar início a esse 
trabalho, e, nas quatro primeiras semanas do Governo, 
houve diferença na contabilização da epidemia entre 
a primeira e a quinta semana de janeiro. Nós tivemos 
uma redução de 22,18% nos casos notificados. Vale 
ressaltar que essa redução de notificação aconteceu 
exatamente no período de maior intensidade das chu-
vas e de maior multiplicação do agente causador da 
dengue, que é o mosquito.

Então, se houve essa redução de notificação em 
Rio Branco, foi exatamente em função da mobilização 
do Governo do Estado, com a ajuda do Ministro Padi-
lha, do Governo Federal.

Nós queremos reforçar que esse trabalho con-
tinua com total atenção do Governador Tião Viana e 
do Ministro Padilha. A intenção é termos essa situa-
ção normalizada o mais depressa possível, porque 
realmente a dengue é algo preocupante que merece a 
atenção de todas as autoridades, que merece a aten-
ção dos Senadores do Acre, dos Deputados Federais 
do Acre também.

Temos aqui de expressar para todos os acreanos 
que nos acompanham pela TV Senado e também para 
as demais autoridades que estão presentes aqui, no 
Senado Federal, e em todos os órgãos do Governo Fe-
deral, que toda a mobilização tem sido feita no sentido 
de garantir total segurança para as famílias e de fazer 
com que essa epidemia seja amenizada.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Era dis-
so o que eu tinha a tratar, Sr. Presidente.

Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, a 
Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, prezadas colegas Senadoras, prezados Sena-
dores, é com imenso prazer, com imensa alegria que 
hoje ocupo a tribuna desta Casa para saudar o meu 
partido. Há exatos 31 anos, em 10 de fevereiro, nascia 
o PT e junto conosco uma história de lutas e de identi-
dade dos trabalhadores e das trabalhadoras, do povo 
pobre e excluído do nosso querido País. Nascemos, 
crescemos, chegamos às Prefeituras, aos Governos dos 
Estados e à Presidência da República como um partido 
plural, um partido que inova, que inverte prioridades e 
que constrói parcerias com as lutas sociais.

Com a força da nossa militância, o apoio do povo 
brasileiro e o melhor projeto político para fazer o nosso 
País avançar socialmente e economicamente, elegemos 
o companheiro Lula e a primeira mulher Presidenta do 
Brasil, a companheira Dilma Rousseff.

Aqui estão os nossos Senadores João Pedro, 
Pimentel, e é com alegria que nos colocamos neste 
momento.

Os principais feitos do PT estão materializados 
no dia a dia .São os compromissos do nosso partido 
com o desenvolvimento econômico aliado ao social, à 
distribuição de renda com uma forte política de inclusão 
social, à afirmação da soberania nacional, à recupera-
ção do Estado como promotor de cidadania e indutor 
do crescimento econômico, à defesa da democracia e 
das instituições do Estado democrático de direito.

Temos, ainda, grandes desafios, Senadora Gleisi. 
Entre eles destaco: continuar a avançar no crescimento 
econômico e social, garantir a igualdade entre mulheres 
e homens, melhorar a educação pública de qualidade, 
assegurar mais acesso à saúde pública e reforçar as 
nossas relações com os movimentos sociais.

Nesses 31 anos, desejo que o PT continue a fa-
zer nas instituições importantes do Brasil um ponto de 
apoio na luta da classe trabalhadora pelo poder. Desejo 
que o PT implemente um programa de transformações 
estruturais no Brasil, que altere qualitativamente a dis-
tribuição da riqueza, da renda e da propriedade privada. 
Desejo, ainda, que o PT continue lutando pelo socialis-
mo, por uma sociedade sem exploração nem opressão, 
baseada na propriedade social dos grandes meios de 
produção, no planejamento democrático ambientalmen-
te orientado e na mais radical democracia.
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Desejo, também, que o PT continue sendo a voz 
das classes trabalhadoras brasileiras, especialmente 
dos negros, das mulheres, dos jovens, de todos e de 
todas as vítimas do preconceito, da homofobia, do se-
xismo, da violência, da exploração e da opressão.

É isso que eu gostaria de dizer no dia de hoje 
em homenagem aos nossos 31 anos de Partido dos 
Trabalhadores. Viva o PT! Viva a classe trabalhadora! 
Viva o socialismo!

Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a 
atenção dos nobres Senadores e Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT– 
RO) – Ouvimos a Senadora Ana Rita, do PT do Espírito 
Santo. Do PT do Acre é nosso companheiro Anibal, 
que antecedeu a Senadora Ana Rita.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela 
ordem, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT– 
RO) – Pois não, Senadora.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria garantir 
minha inscrição pela Liderança do PSOL, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT– 
RO) – Pois não. V. Exª está inscrita pela Liderança do 
PSOL.

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

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT– 
RO) – Pois não, Senadora.

A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria 
do tempo para comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT– 
RO) – V. Exª está inscrita.

Com a palavra, a Senadora Marinor, do PSOL, 
pela Liderança do PSOL.

V. Exª tem cinco minutos e mais um ou dois mi-
nutos de tolerância, Senadora.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Boa tarde a todos 
e a todas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 
de ontem, 9 de fevereiro, o Ministro da Fazenda e a 
Ministra do Planejamento anunciaram o maior corte 
orçamentário dos últimos tempos. Serão cortados 
R$50 bilhões.

Na entrevista coletiva, os dois Ministros afirma-
ram que os cortes são definitivos e que, mesmo que 
haja crescimento da arrecadação, o Governo não 
aumentará os seus gastos, aplicando qualquer saldo 
no aumento do superávit, no fortalecimento do fundo 
soberano ou fazendo desonerações tributárias. Tam-

bém afirmaram que o PAC e os programas sociais não 
serão afetados.

Num lampejo de sinceridade, o Ministro Mantega 
afirmou que a medida “vai doer, não vai ser sem dor”, 
disse ele. A pergunta que precisamos fazer urgente é 
a seguinte: em quem vai doer o corte orçamentário?

É muito preocupante que, até o momento, esta 
Casa, que possui dever constitucional de fiscalizar o 
Executivo, só tenha conhecimento do que foi divulga-
do pela imprensa.

Não foi publicado nenhum quadro, até agora, 
detalhado de que programas e ações serão afetados. 
Sem esse detalhamento, estamos dando crédito ao 
pronunciamento e abrindo mão da nossa autoridade 
e nossa obrigação fiscalizadora.

Independentemente da divulgação do quadro de-
talhado, podemos apresentar algumas preocupações 
com essa medida. Em outros momentos, as preocupa-
ções foram explicitadas aqui – à época pela Senadora 
Heloísa Helena, depois pelo Senador José Nery, por 
alguns Parlamentares do Congresso Nacional – mas 
as repostas não vieram.

A primeira preocupação é que entra ano sai ano 
os cortes orçamentários afetam o funcionamento das 
atividades de prestação de serviços públicos, mas não 
penalizam os credores da dívida pública – vou repetir: 
não penalizam os credores da dívida pública –, os que 
especulam com os papéis públicos. Ano passado foi 
repassado para esse seleto grupo nada menos que 
R$264 bilhões; repito, R$264 bilhões, isso sem contar 
os recursos utilizados para o refinanciamento da dívida. 
Somando tudo, foram esterilizados R$635 bilhões.

Nesse seleto grupo, as medidas não vão doer. 
Tenho certeza disso. Para se ter uma ideia, o paga-
mento da dívida foi cinco vezes maior do que o orça-
mento executado pelo MEC, o Ministério da Educação 
e Cultura, que todos nós sabemos vive com os recur-
sos aperreados. A educação, fragilizada de ponta a 
ponta do País, sobretudo nas regiões onde o desen-
volvimento econômico, onde as políticas sociais não 
conseguem chegar. É em momentos como esses que 
ficam claras as prioridades do Governo. Isso nos de-
sassossega de algum jeito.

Recente pesquisa realizada pelo Ipea mostrou 
que cada R$1,00 gasto com a educação pública gera 
R$1,85 para o PIB, e o mesmo valor investido na saú-
de gera R$1,70. O mesmo estudo afirma que o gasto 
de R$1,00 com juros sobre a dívida pública gerará 
R$0,71 de PIB. Isso enfraquece a visão conservadora 
do Governo e da Oposição de direita sobre a neces-
sidade de cortes nos gastos públicos. Queria que V. 
Exªs atentassem para isso.
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A segunda preocupação é que o Governo afirmou 
que vai cortar viagens, diárias e congelar a nomeação 
de concursados. Isso por acaso não afeta os progra-
mas sociais? – pergunto a V. Exªs. Quando se deixa 
de convocar professores concursados, não se está 
impedindo o atendimento de mais alunos nas univer-
sidades públicas, por exemplo? Quando se corta pela 
metade as viagens, não se está reduzindo dramatica-
mente a capacidade do Governo Federal de prestar 
assistência técnica nos Municípios na área de saúde, 
por exemplo? Quando se cortam diárias, não se está 
diminuindo o trabalho do Grupo Móvel, do Ministério 
do Trabalho, de combate ao trabalho escravo – que o 
Senador Nery tanto alertou esta Casa? Ou seja, é ób-
vio que, de alguma forma, os cortes anunciados vão 
afetar a área social. O que precisamos é da expansão 
dos serviços públicos e não diminuição. E essa preo-
cupação está presente na Bancada do PSOL.

Em terceiro lugar, para concluir, Excelência, fala-
se do corte de 80% das emendas parlamentares. Isso 
é um acinte e uma chantagem para ter a fidelidade da 
Bancada de apoio. A prática nos últimos anos tem sido 
assim – isto no Brasil inteiro: os Parlamentares apre-
sentam emendas para melhorar a vida do povo de seu 
Estado, seja para construir hospitais, escolas, estradas, 
o Governo corta o orçamento e, consequentemente, 
as emendas apresentadas. O Governo convida os 
Parlamentares para os novos projetos de seu interes-
se, por exemplo, como vai fazer agora com relação a 
este mísero salário mínimo de R$545,00 (quinhentos 
e quarenta e cinco reais). Aqueles que comprovarem 
sua fidelidade serão recompensados com a liberação 
de suas emendas. E a liberação será a conta-gotas, 
pois ainda virão mais projetos impopulares pela frente 
e exigirão votação da Bancada governista.

Tenho certeza de que os milhões...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...de 
brasileiros que elegeram a primeira Presidente mulher 
não o fizeram para que os programas sociais fossem 
afetados, pelo contrário.

É esse o papel que o povo brasileiro espera que 
seja cumprido por seus legítimos representantes? 
Acho que não. Eu não fui eleita para isso. A Bancada 
do PSOL apresentou por meio das candidaturas do Se-
nador Randolfe Rodrigues, no Senado, e do Deputado 
Chico Alencar, na Câmara, um programa de resgate da 
independência do Legislativo. Tenho fé que o caminho 
escolhido pela maioria dos Parlamentares não será o 
de manter a rotina de dependência, não se conforman-
do em viver com os pires na mão perante o Executivo, 
nem se satisfazendo com algumas migalhas.

Está na hora de exigir mais e fiscalizar mais. Repi-
to: está na hora de exigir mais e fiscalizar mais. Quero o 
apoio dos senhores e das senhoras para convocar, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, que infelizmente 
ainda não foi instituída...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...a Srª 
Ministra do Planejamento para que explique de onde 
sairão os recursos que compõem o corte de R$50 bi-
lhões e para esclarecer qual o critério que será utilizado 
para selecionar as emendas parlamentares que com-
porão os 20% salvos da tesoura governamental.

Era isso o que tinha a dizer a V. Exªs. Espero 
contar com o apoio dos Srs. Senadores e das Srªs 
Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Convidamos agora para o uso da palavra o 
Senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pela ordem 
de inscrição. E, na sequência, para uma comunicação 
inadiável, a Senadora Gleisi Hoffmann.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo pela primeira 
vez a tribuna do Senado Federal. Sinto-me, até certo 
ponto, emocionado, agradecido e honrado pelo man-
dato que o povo do nosso Piauí me concedeu.

Depois de passar 16 anos seguidos na Câmara 
dos Deputados – foram 4 mandatos de Deputado Fe-
deral –, senti-me desafiado pelo desejo de fazer ainda 
mais pelo meu Estado, o Piauí. Aqui estou, no Senado 
Federal, pronto para servir a cada um dos piauienses, 
a cada um dos brasileiros e brasileiras.

Sr. Presidente, sem arrogância, pelo contrario, 
com muita humildade, venho com a responsabilidade 
de devolver a meu Estado a autoestima e a esperan-
ça. Apesar das inúmeras ações que pude fazer como 
Deputado Federal, sinto que nós – eu, o Senador 
Wellington Dias, o Senador João Vicente e a Banca-
da federal de Deputados – temos uma grande dívida 
a resgatar: reduzir a gritante desigualdade social que, 
lamentavelmente, marca o nosso Estado.

Eu, que conheço cada palmo do Piauí, posso 
atestar que a vontade política pode mudar a cara do 
meu Estado, que tem grandes potencialidades e é, 
sem dúvida, uma terra de oportunidades. Apenas no 
imaginário de quem não conhece o Piauí é que paira o 
estigma de que lá pouco ou nada se produz. Eu serei 
aqui no Parlamento a voz que irá reverter o conceito 
que porventura ainda persiste.

Nos últimos dois anos, a produção agrícola nas 
áreas de cerrado dobrou e as reservas de minérios 
já atraem a nossa atenção. Entretanto, entendo que, 
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para explorar as potencialidades naturais, requer um 
cuidado muito grande com o meio ambiente. Enquan-
to Senador, estarei alerta para assegurar que a sus-
tentabilidade ambiental seja um dos pilares de nosso 
crescimento.

Na área ambiental, quero registrar a minha pre-
ocupação com o nosso Rio Parnaíba, que, apesar da 
imensa importância econômica e social, está agoni-
zante. O Rio Parnaíba, Srªs e Srs. Senadores, vai re-
ceber um olhar especial de minha parte, de maneira 
que toda a sociedade se envolva em um grande plano 
de salvamento.

Também voltarei meus olhos para as ações de 
combate à pobreza, determinantes para a diminuição 
das desigualdades. Esse o nosso grande desafio. Não 
só apoiando a nossa Presidente Dilma Rousseff em 
suas propostas, mas até enriquecendo-as e apresen-
tando novas alternativas, seja por meio de projetos, 
nos debates nas comissões da Casa ou mesmo no 
diálogo com os Ministros. Acredito que a jornada não 
será fácil, mas insisto que, com grande vontade polí-
tica, será possível contribuir para as mudanças que o 
Piauí espera e merece receber.

Aliás, devo ressaltar que apresentei 11 metas 
durante a campanha, metas que não foram meras 
promessas eleitoreiras, mas compromissos que fa-
zem parte da minha agenda de prioridades no Sena-
do Federal. Essa agenda, Srªs e Srs. Parlamentares, 
foi construída democraticamente com a sociedade e 
inclui a busca de melhoria nas áreas de segurança, 
saúde, educação, moradia, turismo, capacidade pro-
fissional, infraestrutura, agronegócio e meio ambiente, 
assim como políticas voltadas para os idosos, adoles-
centes e jovens.

Neste item relacionado a adolescentes e jovens, 
Srªs e Srs. Senadores, vejo como fundamental a busca 
de parcerias entre os poderes públicos e a iniciativa 
privada para a qualificação profissional.

Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) divulgou um estudo que mostra, 
quantitativamente, que o problema do desemprego se 
dá por mera falta de mão de obra qualificada no Brasil. 
Segundo o estudo, 5% da população em idade de tra-
balho não tem a qualificação mínima para preencher 
as vagas oferecidas no mercado de trabalho. Há vagas 
sobrando, principalmente na construção civil e serviços. 
A qualificação profissional se configura, portanto, em 
um grande desafio, o qual temos que necessariamen-
te enfrentar. A valorização do jovem é o caminho para 
deixá-lo longe das drogas, outro flagelo que exigirá um 
forte enfrentamento.

Sr. Presidente, quero registrar, neste momento, 
que acabei de apresentar o projeto de lei no sentido 

de contemplar uma das minhas 11 metas, que é tra-
balhar por políticas de apoio aos idosos e à saúde. 
A proposta em questão é o PLS nº 12, de 2011, que 
estabelece a dedução, no Imposto de Renda, das 
despesas com medicamentos controlados, mediante 
a apresentação de notas fiscais de compra e a devida 
receita médica. Assim, nossos idosos e aqueles que 
dependem de medicação controlada poderão aliviar 
os seus gastos. Espero contar com o apoio de todos 
os meus Pares para a aprovação mais do que urgente 
desta matéria.

Assinalo ainda que, assim como na Câmara, onde 
as portas do meu gabinete sempre estiveram abertas 
aos Prefeitos, no Senado não será diferente. Continu-
arei engajado na luta pelo fortalecimento dos nossos 
Municípios, especialmente empenhado na captação 
de recursos para programas do Governo Federal, para 
levar creches, escolas, infraestrutura para as nossas 
regiões necessitadas. Sou um aliado dos Municípios 
desde o meu primeiro mandato; agora, reafirmo o meu 
compromisso.

Para encerrar, quero lembrar brevemente o nosso 
saudoso Deputado Ulysses Guimarães: “Senadores 
ou Deputados, não somos legisladores exclusivos. O 
povo é o legislador supremo, criticando, sugerindo, 
aplaudindo ou condenando as matérias em causa no 
Parlamento.”

Com essas palavras, Sr. Presidente, quero reafir-
mar o meu compromisso com o povo do meu Estado. 
Este mandato eu dedico inteiramente ao povo piauien-
se. Convoco todos a participarem deste trabalho, por 
meio dos canais de que dispomos e que estão conti-
nuamente abertos, pois a tecnologia nos aproxima: por 
meio do twitter e das ferramentas inseridas em nosso 
site – senadorciro.com.br, aguardo a participação da 
sociedade. Os tempos são outros. De maneira irrever-
sível, estamos na era da velocidade da informação e, 
como admirador das novas tecnologias, eu me propo-
nho aproveitar as dinâmicas e modernas ferramentas 
necessárias para estar bem perto do cidadão. Estarei 
sempre recolhendo sugestões e críticas. Juntos va-
mos construir uma nova história para o nosso Piauí e 
para o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 

RO) – Para uma comunicação inadiável, concedo a pa-
lavra à Senadora Gleisi Hoffman, do PT do Paraná.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Pois não, Senador.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Tão logo eu tenha oportuni-
dade, sem prejuízo dos oradores, eu gostaria de usar 
da minha fala como Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – V. Exª está inscrito como Líder do PPS.

O SR. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz a 
esta tribuna hoje para fazer uma comunicação inadiável 
é justamente repercutir aqui a importante atitude que 
o Governo da Presidenta Dilma teve ontem ao anun-
ciar uma série de medidas de contenção de gastos, o 
que estamos chamando de ajuste fiscal, por meio dos 
Ministros Guido Mantega e Miriam Belchior.

O pacote do ajuste fiscal tem por objetivo uma 
contenção de gastos da ordem de 50 bilhões, recursos 
direcionados basicamente para despesas de custeio 
e que não recaem sobre os investimentos e sobre as 
ações sociais.

É uma resposta firme ao momento econômico 
que nós estamos vivendo, um momento de supera-
quecimento da economia, quando a inflação começa 
a crescer de forma mais vigorosa e que precisa, por 
parte do Estado, uma ação firme para que a gente 
mantenha os ganhos do desenvolvimento econômico 
que tivemos até agora.

Nós não podemos esquecer que esse aquecimen-
to da economia é devido a grandes ações do Governo, 
de estímulos econômicos dados por volta da crise que 
vivemos nos anos de 2008 e 2009, a grande crise mun-
dial, a qual o Brasil conseguiu, com altivez, superar e 
não deixar afetar as suas economias.

É importante esclarecer que, naquele momento, 
nós tivemos várias medidas de desoneração tributária, 
de incentivo ao crédito, de redução dos juros, enfim, 
medidas para aumentar o consumo interno e garantir 
que o Brasil não entrasse numa rota de prejuízos eco-
nômicos. E ao final daquele período pudemos cons-
tatar que as medidas do Governo do Presidente Lula 
estavam absolutamente corretas. O Brasil cresceu, em 
2010, quase 8% e tivemos a menor taxa de desem-
prego de toda a história deste País. 

Estamos hoje, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
com um índice de desemprego muito baixo. O Brasil 
caminha para o pleno emprego. Essas conquistas não 
podem ser perdidas. Por isso a firmeza da Presidenta 
Dilma, da equipe econômica, de apresentar à Nação 
um pacote de medidas para assegurar as conquistas 
econômicas que nós tivemos. 

Tenho ouvido a Oposição falar que fizemos o 
estelionato eleitoral. Nós dissemos, sim, na eleição, 
que vivíamos um momento mágico e ainda vivemos 

um momento mágico. E é por esse momento mágico, 
para que ele continue existindo, que essas medidas 
são importantes. Quando tivemos a crise, o Estado 
entrou com recursos, com investimentos, fez gastos 
e garantiu que o Brasil não afundasse na crise. Agora 
é hora de uma medida anticíclica. Precisamos retirar 
do Estado e deixar para que a gente faça com que a 
economia vigore. E possamos cada vez mais controlar 
os nossos pressupostos macroeconômicos.

Não podemos deixar que a inflação contamine o 
equilíbrio que temos hoje dos nossos juros. O aumento 
dos juros impacta negativamente o nosso orçamento 
e a economia.

Uma medida como essa é uma medida que co-
labora para a gente conter o crescimento dos juros 
porque colabora para baixar a relação dívida X PIB. 
Aliás, é importante dizer aqui que, quando o Presiden-
te Lula assumiu este País, nós tínhamos uma relação 
dívida X Produto Interno Bruto na casa de 60%; hoje 
essa relação está na casa de 40% e a projeção para 
2011 é que nós tenhamos 36% de relação. E isso só 
é possível se tivermos medidas contundentes. 

E tenho certeza de que esta Casa, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, vai ajudar o Governo a implantar 
essas medidas. Tenho certeza da responsabilidade que 
nós temos perante o País e o futuro desta Nação.

Ontem, ouvi alguns parlamentares falando sobre 
as emendas e dizendo que não achavam justo e que 
não era certo o corte de emendas para ajudar na con-
tenção fiscal. Sei da importância que as emendas têm 
para os Municípios, Estados que as recebem e para 
nós, parlamentares, porque elas são um instrumento 
de política. Fazemos política por meio das emendas 
parlamentares, mas também sei que o que são inves-
timentos estruturantes que mudam a vida das pesso-
as na ponta não são as emendas parlamentares, mas 
programas como Minha Casa Minha Vida, o Progra-
ma de Aceleração do Crescimento, que fizeram com 
que nós mudássemos a realidade econômica e social 
deste País.

Por isso, esta Casa deve entender o momento que 
nós passamos e a necessidade de sedimentarmos o 
caminho do crescimento sustentável que começamos 
e oferecer, sim, à sociedade uma perspectiva positiva 
desse futuro.

O sucesso deste ajuste não está só nas medidas 
do Poder Executivo – está, também, porque o Executivo 
vai fazer a contenção, vai cortar na carne –, mas nós 
precisamos também do Poder Legislativo, do Senado 
da República, da Câmara Federal, o mesmo empenho 
e a mesma firmeza nas ações, seja na gestão das nos-
sas próprias despesas, seja no entendimento de que, 
neste momento, é importante sabermos que apesar 
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de termos que abrir mão de parte das emendas que 
muitos apresentaram aqui ao Orçamento da União, va-
mos estar colaborando para que o País possa cuidar 
daquilo que é mais precioso e a maior conquista que 
tivemos nesses últimos oito anos: a nossa estabilida-
de econômica com inclusão social. E tenho certeza de 
que a meta e a perspectiva de crescimento de 5% ao 
ano, com equilíbrio da economia, vai ser conquistada 
e mais certeza ainda que esta Casa vai ser partícipe 
deste processo e nós, Senadores e Senadoras, estare-
mos ajudando o Brasil a se concretizar na sua história 
como uma Nação desenvolvida.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Pimentel, do PT do Ceará, pela ordem de inscrição.

A seguir, a Senadora Vanessa Grazziotin, pela 
Liderança do PCdoB.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente desta sessão, Senador Acir Gurgacz, nos-
sos Senadores, nossas Senadoras, acredito que nesta 
Legislatura o Congresso Nacional, o Senado Federal 
e a sociedade brasileira aprofundarão um grande de-
bate sobre o projeto de Nação. Este País não tinha o 
hábito de discutir planejamento, quando muito discutiu 
um planejamento para um período de governo. Mas 
um planejamento para 20 anos, 30 anos, 50 anos, as-
sistimos a isso com Juscelino Kubitschek. A partir dali, 
basicamente o Brasil deixou de se planejar, até porque 
nós tínhamos uma inflação anual que ultrapassava a 
casa dos 2.000%. Chegamos, em algumas situações, 
a 85% de inflação apenas em um mês neste País; e 
essa realidade, juntamente com um processo de en-
dividamento público interno e externo, inviabilizava 
qualquer planejamento de médio e longo prazo. 

O Brasil tem feito um esforço muito forte da dé-
cada de 90 para cá para superar esses grandes obs-
táculos que nós tínhamos no crescimento econômico, 
na inclusão social, na distribuição de renda e no pla-
nejamento nacional. 

Eu lembro muito bem que, nas décadas de 80 
e 90, o grande debate neste País era como diminuir 
o desemprego, como diminuir as perdas do poder de 
compra, da massa salarial e do salário mínimo.

Chegamos neste 2011 com um outro debate. 
No que diz respeito à reposição da inflação, nas ne-
gociações salariais, no salário mínimo, nas políticas 
de recuperação do poder de compra da classe traba-
lhadora não se discute inflação neste País. O que se 
discute é ganho real, é participação nos lucros, é a 
produtividade.

Portanto, é um outro momento de discussão do 
mundo entre o capital e o trabalho. Se vamos para o 
mundo do emprego, durante a década de 80 e a década 
de 90, gerarmos em média 500 mil empregos por ano. 
Nesses últimos oito anos, estamos fechando com 15 
milhões de empregos a mais com carteiras assinadas, 
comparado com o que encontramos em 2003. 

Se pararmos para analisar a relação Caged, do-
cumento preenchido pelos empregadores do Brasil, 
que traz os empregos gerados e os empregos rescin-
didos, o saldo nesses oito anos é de 15 milhões de 
novos empregos. É por isso que temos hoje a menor 
taxa de desemprego dos últimos 30 anos, algo em 
torno de 5%. Aprendemos, ao longo da história, que 
todos os países que chegam à taxa de desemprego 
de 5% estão em pleno emprego. É verdade que ainda 
precisamos fazer muito mais. 

Eu me lembro muito bem da década de 80 e da 
década de 90, em que um filho nosso saía de uma 
faculdade de Engenharia e ia dirigir táxi porque não 
tinha a indústria da construção civil para absorver a 
mão-de-obra desses engenheiros. No final de 2010, 
tínhamos de importar engenheiros civis para dar conta 
do nosso parque industrial da construção civil, porque 
não tínhamos mais mão-de-obra suficiente para aten-
dê-lo. Neste 2011, estou assistindo ao Sistema S num 
esforço muito grande para formar pedreiros, técnicos 
da construção civil, serventes, porque não temos mais 
mão-de-obra nesse setor. 

E é esse grande esforço nacional que a socie-
dade brasileira está discutindo, para que este País, ao 
término do ano de 2020, seja, no mínimo, a 5ª potência 
econômica do Planeta. Se voltarmos a 2003, nós éra-
mos a 11ª potência econômica do Planeta. Finalizamos 
2010 na 8ª posição, mas há uma série de estudos que 
diz que se este País continuar crescendo pelo menos 
5% ao ano, chegaremos a 2015 sendo a 5ª potência 
econômica do Planeta.

Mas não queremos apenas crescimento econô-
mico, queremos também inclusão social e distribuição 
de renda. E talvez seja essa a grande inovação do 
Governo Lula. A nossa academia havia nos ensinado, 
nas décadas de 80 e 90, que era impossível modelo 
no Brasil que conjugasse crescimento econômico com 
distribuição de renda e inclusão social.

Esse debate foi fruto de muitas teses, de muitas 
discussões, e nós chegamos ao Governo, com a nos-
sa base aliada, com os empresários do Brasil, com os 
trabalhadores, com a sociedade brasileira, para deixar 
claro que é possível ter um outro projeto, um projeto 
que tenha crescimento econômico. Estamos crescendo 
em patamares muito maiores do que nas décadas de 
80 e 90. Precisamos continuar crescendo ainda mais 
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para que possamos ser a quinta potência econômica 
do Planeta, como estamos planejando no Brasil.

Precisamos continuar gerando mais emprego, 
mas precisamos também qualificar a mão de obra dos 
nossos trabalhadores, da nossa juventude, para dar 
conta dessa demanda. E este Brasil, e este País, em 
1997, baixou uma resolução proibindo a União de criar 
escolas técnicas federais para qualificar e capacitar a 
nossa mão de obra.

Nós tivemos, ao longo da nossa história, até 2003, 
a instalação no Brasil de 109 escolas técnicas profis-
sionalizantes, que hoje são nossos Ifets, a última delas 
ainda foi da época do nosso Presidente Itamar Franco. 
De lá para cá, nosso Presidente, não tivemos nenhuma 
outra escola técnica, até 2003. Tivemos, pelo Sistema 
S, um conjunto de iniciativas voltadas para isso.

No Governo Lula, foram 289 novas escolas téc-
nicas que começamos a construir neste Brasil: uma 
boa parte delas já entregue; e as outras, em fase de 
conclusão.

Criamos o Programa Brasil Profissionalizado, a 
partir de 2007, vinculado ao PAC, Programa de Ace-
leração do Crescimento, e só o nosso Estado, o Esta-
do do Ceará, está construindo 128 escolas do ensino 
médio profissionalizante, onde vamos ter, no mínimo, 
60 mil jovens, em tempo integral, fazendo ensino mé-
dio, preparando-se para ir para a universidade, mas 
também qualificando a sua mão de obra para assu-
mir os bons empregos que nós geramos no Nordeste 
e no Brasil.

Este País, até 2003, se envergonhava quando 
assistia a representante do Fundo Monetário Interna-
cional chegando aqui todo mês para avaliar as nossas 
contas públicas, como se fôssemos incapazes de gerir 
a nossa realidade.

O Presidente Lula, com a sociedade brasileira, 
liquidou o Acordo de Paris. Quando o Brasil teve difi-
culdade na década de 80, o Clube de Paris socorreu 
as nossas finanças públicas.

O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª me 
permite?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois 
não, nosso Presidente.

O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – É o primeiro 
aparte que dou aqui no Senado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Para 
mim, é uma grande alegria ter o nosso Presidente Ita-
mar Franco neste debate.

O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Mas eu fico 
entristecido vendo um Senador da sua qualidade vol-
tar a uma tecla, que, ao longo do tempo, depois que 
deixei a Presidência da República, tenho observado. 
V. Exª não usou a expressão – só faltou isso – “nunca 

antes neste País”, porque, para V. Exª, parece – V. Exª 
acabou de dizer – que o Brasil surgiu depois de 2003. 
Eu quero lembrar que, durante o meu Governo... V. Exª 
falou em inflação aí, mas não se referiu à inflação no 
meu período, Excelência, que era de 4% ao dia – ao 
dia. Quem podia fazer planejamento com a inflação de 
4% ao dia? Não é como agora, com uma inflação de 
4% ou 5% ao ano. V. Exªs, sobretudo do PT e do meu 
ex-PMDB, têm a mania de achar que o Brasil foi inven-
tado agora, no Governo do Presidente Lula. Costumo 
até falar que, daqui a pouco, V. Exªs vão dizer que foi 
o Presidente Lula que abriu os portos e não Dom João 
VI. É preciso fazer justiça àqueles que já foram alguma 
coisa neste País e que tentaram, durante o seu man-
dato, realizar o que era possível na época. V. Exª pelo 
menos já citou Juscelino Kubitschek. Nem Juscelino 
Kubitschek era citado. Tudo é o Governo Lula e do 
Governo Lula para frente. A gente fica até triste. Sabe 
por quê, meu caro Senador? Aqueles que já foram 
Presidentes escutam e não reclamam nem protestam 
como se não tivessem feito nada. Então, peço descul-
pas por esta intervenção, mas digo-lhe, com a maior 
sinceridade, que, antes do Governo Lula, não houve 
apenas minha Presidência. Houve muitos Presidentes 
neste País que fizeram tanto ou mais do que o Senhor 
Presidente Lula. Obrigado, Excelência.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – No-
bre Senador Itamar Franco, quero registrar. Se o se-
nhor pegar as notas taquigráficas, vai ver com toda a 
clareza que eu registrei que, no Brasil, era impossível 
fazer planejamento, porque havia uma inflação em 
torno de 2.000% ao ano, e chegamos a 84% no ano 
de 1989. Se o senhor tiver o cuidado, vai ver que fiz 
questão de registrar isso, porque acompanho essa 
atividade e sei que é impossível fazer planejamento 
num processo inflacionário como o que tivemos nas 
décadas de 80 e 90.

Portanto, nós estamos construindo 289 escolas 
técnicas profissionalizantes exatamente para formar 
mão de obra porque, hoje, a grande dificuldade no 
Brasil não é mais gerar emprego; é como preencher 
os empregos já existentes. Oferecemos empregos e 
temos trabalhadores jovens, homens e mulheres pro-
curando emprego, porque, nas décadas de 80 e de 
90, nós não tivemos o cuidado de formar essa mão de 
obra para um Brasil que voltava a crescer.

É verdade que esse processo só acontece por-
que a sociedade brasileira voltou a acreditar no Bra-
sil, voltou a acreditar nas suas instituições, voltou a 
acreditar na sua própria capacidade de gerar riqueza, 
de gerar trabalho, de distribuir renda. Exatamente por 
isso nós precisamos continuar dando as condições 
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para que, cada vez mais, a nossa educação possa ter 
investimento.

Nós tivemos um Presidente da República que não 
era doutor, que não teve oportunidade de passar pelas 
universidades, mas, no seu governo, foram criadas 14 
novas universidades públicas, gratuitas e de qualidade. 
E temos mais 83 campi avançados instalados no Brasil, 
que são os embriões de novas universidades.

E é este debate que a elite que até ontem gover-
nou o Brasil não gosta de fazer e, quando vê os nú-
meros, procura desqualificá-los, como assisti há pouco 
tempo ao Líder do maior partido de Oposição dizendo 
que era um estelionato.

Nós encontramos um Brasil em 2003 que preci-
sava pagar as dívidas com o Fundo Monetário Inter-
nacional, da falência do Brasil em 1998 e em 2002. Li-
quidamos totalmente essas obrigações. E, a partir dali, 
nunca mais precisamos da tutela do Fundo Monetário 
Internacional para dizer aos 190 milhões de homens 
e mulheres que vivem no Brasil o que nós devemos 
fazer. Nós encontramos uma dívida pública externa, e 
as nossas reservas internacionais eram insuficientes 
para pagá-la. Estamos fechando o ano de 2010 com 
mais de US$250 bilhões de reservas internacionais 
exatamente para servir de colchão, para, nas crises e 
nas dificuldades, podermos fazer uso.

E é por isso que a imprensa brasileira, com os 
setores especializados, todos registram que o saldo 
internacional liquida todas as dívidas internacionais e 
que ainda há um saldo razoável para o Brasil. E isso 
só foi possível porque, em 2002, a nossa exportação 
somou algo em torno de US$59 bilhões; nesse 2002, 
nós exportamos US$201 bilhões. E é o mesmo em-
presário, é o mesmo País, é a mesma sociedade, dei-
xando claro que, quando a sociedade se estrutura, 
quando as instituições se fortalecem, a nossa econo-
mia pode crescer.

É verdade: temos problemas na balança de contas 
correntes. Precisamos enfrentar esse debate, e, para 
enfrentar esse debate, há alguns gargalos que vamos 
aqui discutir para construir, conjuntamente com o Con-
gresso Nacional, com a sociedade brasileira, para evitar 
que continue crescendo o déficit em contas correntes, 
que é diferente de balança comercial.

Sabemos onde estão esses problemas e precisa-
mos dialogar a forma de superá-los, desde as viagens 
internacionais até a remessa de lucros, esses dois gran-
des fatores que hoje contribuem para o crescimento 
dos déficits de contas correntes, e queremos construir 
democraticamente uma saída para isso.

Temos convicção também de que este País, que 
se prepara para ser a quinta potência econômica do 

Planeta, só chega a esse resultado com um grande 
esforço de toda a sociedade brasileira.

Por isso o nosso partido, o Partido dos Trabalhado-
res, que faz hoje 31 anos de história, que participou do 
grande debate da democratização deste País, ao lado 
de outras instituições políticas e também das lideranças 
políticas brasileiras, que permeou os anos de 80 e 90 
ajudando na construção desse projeto, tem a convic-
ção de que esta Nação forte, estruturada e participante 
de um processo social que diminui as desigualdades, 
que combate a fome, que quer erradicar a miséria só 
é possível com a unidade de todos nós.

Sr. Presidente, esta tribuna é o espaço para se 
fazer um grande debate de um projeto de nação, em 
vez de ficar aqui dizendo que alguém praticou este es-
telionato ou aquele outro processo. Sou um daqueles 
que aprendi, depois de dezesseis anos de vida públi-
ca aqui no Congresso Nacional, a compreender que é 
com o diálogo, com o somatório, trazendo tudo o que 
há de positivo nos mais variados setores da socieda-
de brasileira, que é possível construir um novo Brasil, 
mais justo, mais fraterno e mais integrado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 

Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
registro aqui as honrosas presenças do Deputado Pas-
tor Antônio, do Poder Legislativo Estadual, e também 
da primeira mulher Presidente do Poder Legislativo 
sergipano, a Deputada Angélica Guimarães.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 

RO) – Concedo a palavra à nobre Senadora Vanessa 
Grazziotin, do PCdoB do Amazonas, pela Liderança 
do Partido.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente Acir Gurgacz, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, companheiros e companheiras, raras são as ve-
zes que nós, que representa a região Norte, que vem 
da Amazônia, e sobretudo nós, que representamos o 
Estado do Amazonas, não venhamos à tribuna para 
falar de assuntos relativos à região. Agora há pouco, 
nós ouvimos o ex-Governador Eduardo Braga, falar a 
respeito dos avanços que o Estado do Amazonas ob-
teve nestes últimos oito anos, sobretudo os avanços 
quanto à política ambiental.

E eu, neste momento, Sr. Presidente, quero falar 
de uma notícia que, muito mais do que alegria, traz-
nos uma esperança e uma perspectiva de que dias 
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melhores nós podemos estar construindo no dia de 
hoje, Sr. Presidente. Eu me refiro ao desempenho da 
Zona Franca de Manaus no ano de 2010. 

Ontem, a Superintendente da Zona Franca, Drª 
Flávia Grosso, convocou a imprensa e divulgou os nú-
meros que por todos eram esperados. E, para nossa 
alegria, para nossa felicidade, os números divulgados 
foram exatamente aqueles, foram compatíveis com 
aquilo que nós imaginávamos que ia ser. Ou seja, no 
ano de 2010, Senador Clésio, o modelo Zona Fran-
ca de Manaus bateu o seu recorde histórico quanto 
ao faturamento. A Zona Franca de Manaus faturou, 
em 2010, mais de US$35 bilhões, um valor maior do 
que o PIB de vários países vizinhos do continente da 
América do Sul. 

Crescemos 35% em relação ao ano de 2009. O 
faturamento, em 2009, que foi o ano da crise, um ano 
que atingiu não só o Brasil, mas atingiu o mundo in-
teiro, foi de US$26 bilhões, e agora nós superamos a 
casa do US$35 bilhões. 

E aqui eu quero destacar a importância dos seg-
mentos eletroeletrônicos, duas rodas, químico e des-
cartáveis. Descartáveis são os isqueiros, as canetas 
descartáveis, ou seja, é um grande polo que nós temos. 
E quero dizer que não apenas o faturamento cresceu, 
mas cresceu o nível de emprego: ultrapassamos, che-
gamos quase a 110 mil empregos diretos. E aqui eu 
prestava muita atenção, mas muita atenção, ao discur-
so do nobre Senador Pimentel e ouvia a intervenção 
do nosso querido Senador Presidente Itamar Franco. 
E gostaria de dizer que, para mim, falar do final da 
década de 80 e início da década de 90 é falar de um 
período muito difícil, talvez o período mais duro que eu 
vivi no meu Estado, na minha cidade, porque ninguém 
neste Brasil sofreu tanto impacto com a abertura da 
economia, na época do então Presidente Collor, do 
que a gente no Estado do Amazonas. 

A cidade de Manaus não sabia o que era comér-
cio ambulante – o Senador Acir sabe disso porque, 
apesar de ser de Rondônia, tem negócios na cidade 
de Manaus, no Estado do Amazonas, e convive muito 
conosco. No início da década de 80, os trabalhadores 
operários das fábricas se transformaram em vendedo-
res ambulantes. Nós passamos de mais de 90 mil em-
pregos para menos de 30 mil empregos num período 
muito curto, porque não precisava mais a Zona Franca 
produzir, porque não tinha para quem vender, porque 
o Imposto de Importação era nada, ele passou a ser, 
de uma hora para outra, nada; ou seja, determina-
ram para o Brasil uma política industrial sem levar em 
consideração que havia uma área de exceção, e essa 
área se chama Estado do Amazonas, Zona Franca de 
Manaus, que deveria ter tido um cuidado.

Mas nós fomos nos recuperando, e hoje posso 
subir, Senador Presidente Itamar Franco, nesta tribuna 
e comemorar com muita alegria. Nós ultrapassamos, 
a Zona Franca de Manaus, um faturamento de US$35 
bilhões, eu dizia, superior ao PIB de muitos dos nos-
sos países vizinhos. E o que é mais importante, não 
é a Zona Franca. E eu, como Parlamentar municipal 
e federal, nunca me esquivei de nenhuma denúncia, 
porque o que nós não queremos é que a Zona Fran-
ca seja vista com desconfiança pelo Brasil. A Zona 
Franca não é, e não pode ser jamais, um galpão de 
montagem ou de maquiagem; a Zona Franca, sim, 
um modelo de produção incentivada, tem que ser um 
modelo de produção. 

E eu fico feliz também de subir a esta tribuna e di-
zer o seguinte: a maior fábrica de motocicletas do nosso 
continente sul-americano está na cidade de Manaus, 
a Moto Honda, que tem um índice de nacionalização 
da produção de 98%, pelo menos em dois de todos 
os modelos que ela fabrica. Noventa e oito por cento 
de todas as suas peças, todos os seus insumos são 
fabricados no Brasil. 

Eu não imaginava que nós fôssemos viver um 
movimento inverso em relação ao PPB, que é o Pro-
cesso Produtivo Básico, que determina o que pode ser 
importado de peças e insumos e o que tem que ser 
fabricado no Brasil. O movimento é para que o PPB 
seja amplo, para que as indústrias possam ter possi-
bilidade, Senador Aloysio, de importar, e importar, e 
importar cada vez mais peças prontas.

No setor de duas rodas vivemos o inverso. Briga-
mos para mudar o PPB para ampliar o índice de na-
cionalização. Isso é bom porque gera emprego, gera 
tecnologia. Isso é muito importante. Então, eu fico feliz 
de poder vir aqui e comemorar isso. Não exportamos 
muito, mas a Zona Franca não foi um modelo que nas-
ceu para ser um modelo exportador. Ela nasceu para 
ser um modelo de substituição de importação. E hoje 
nós podemos dizer que há um grande esforço da Su-
perintendência da Zona Franca, do Governo Federal 
e das fábricas ali localizadas para ampliar as exporta-
ções. E essa tendência tem que aumentar, porque o 
tempo passa, as coisas mudam e nós temos que nos 
adaptar a essa nova realidade.

Então, hoje, a Zona Franca de Manaus é o maior 
polo eletroeletrônico do nosso continente. Nós vimos 
aumentando o faturamento, as exportações e o nível 
de empregos, que chegam a quase 110 mil. Agora, é 
óbvio: nós precisamos lá, na Zona Franca, como em 
todas as regiões do País, ver como nós iniciamos a 
discussão de um processo de maior distribuição de 
renda, porque a participação dos salários no fatura-
mento, na composição, nas despesas de uma empresa 
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ainda é um item insignificante. Então, é preciso iniciar 
esse trabalho de valorização da mão de obra no nosso 
Brasil. E eu vejo que nós teremos, em breve, debates 
importantes que vão nesse sentido.

No meu entendimento, a política de salário mí-
nimo não é a política que atinge apenas aqueles que 
ganham um salário mínimo, mas passa a ser um pouco 
o orientador da política salarial mais ampla. Os traba-
lhadores que vivem no meu Estado, na Zona Franca de 
Manaus, hoje são trabalhadores qualificados. A maior 
parte dos nossos trabalhadores tem ensino médio, e 
grande parte já tem ensino superior, Sr. Presidente. Eu 
lembro que, há alguns anos, não havia isso. Hoje, os 
empregos lá são de muita qualidade, mesmo porque, 
quando falo de 110 mil empregos, vamos falar de 110 
mil empregos com indústrias que são quase todas al-
tamente mecanizadas, mas, muito mais do que isso, 
robotizadas. Muitas delas são assim. São homens 
operando máquinas que operam a produção. E isso é 
muito importante.

Então, quero concluir, Sr. Presidente, agradecen-
do a benevolência de V. Exª, dizendo, mais uma vez, 
que é com muita alegria que aqui trago esses dados, 
mas é, acima de tudo, com espírito de muita comba-
tividade que estou pronta para defender, em todos os 
momentos, a Zona Franca de Manaus.

Nós temos aqui a Medida Provisória nº 517, que 
traz benefícios importantes para alguns setores da 
informática, mas, por outro lado, traz prejuízos imen-
suráveis para algumas dessas fábricas instaladas no 
Amazonas, que é um Estado que precisa se desen-
volver, preservando as suas florestas, preservando 
talvez a maior riqueza – fora a riqueza humana – que 
tem o nosso País, que são as riquezas naturais da 
Amazônia.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 

RO) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias, 
do PT do Piauí, e, na sequência, ao Senador Presi-
dente Itamar Franco, pela Liderança do PPS.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero dizer 
que é um prazer muito grande, neste dia 10 de feverei-
ro, participar desta sessão, podendo, primeiro, registrar 
as minhas homenagens pelo aniversário de fundação 
do Partido dos Trabalhadores, o que destacava aqui a 
nossa Senadora Ana Rita há pouco tempo. 

Sei da importância do Partido dos Trabalhado-
res para a democracia do nosso País; sei que temos 
aqueles que já de longas datas atuam como aliados, 
outros como oposição, mas tenho certeza de que os 
brasileiros compreendem a importância dessa inicia-

tiva. Em 1980, a partir de um conjunto de movimentos 
sociais, um conjunto de lideranças que atuavam em 
diferentes setores, a partir de um manifesto – o ma-
nifesto da fundação –, promoveu a fundação desse 
partido, liderados já na época pelo nosso querido Luiz 
Inácio Lula da Silva, então dirigente sindical.

De lá para cá, uma longa história – uma história 
na vida da classe trabalhadora brasileira, uma histó-
ria importantíssima na organização social deste País, 
vinculada aos movimentos populares, ao movimento 
estudantil, enfim – em que lideranças com vários pen-
samentos ideológicos no campo da esquerda, como 
costumamos classificar, organizaram um conjunto de 
metas para este País.

E é maravilhoso poder dizer que ali, já no nasce-
douro, eu aprendia com o Partido dos Trabalhadores, o 
único Partido da minha vida. No meu Estado, o Piauí, 
eu ainda um jovem, muito jovem, chegava a Teresina 
e via a efervescência, a luta contra a ditadura, a luta 
por democracia; tudo aquilo que representou as pri-
meiras e principais bandeiras do nosso Partido. Nós 
queríamos um País democratizado, com eleições di-
retas; um País que pudesse garantir as condições de 
organização dos trabalhadores, do setor produtivo; mais 
do que isso, liberdade de imprensa e um conjunto de 
outras liberdades; a luta pela igualdade; a luta contra a 
fome; uma relação com um conjunto de outros países 
que precisam e somam problemas da mesma forma 
que o nosso País.

Olhamos para trás e vemos muitas dessas ban-
deiras, não apenas pelo esforço do Partido dos Traba-
lhadores – e destaco aqui, meu querido ex-Presidente 
Senador Itamar Franco, a luta do MDB, do PMDB e 
de tantos outros partidos, como PCdoB, PSB, PDT, 
enfim – mas um conjunto de lideranças importantes, 
que marcaram, e movimentos importantes no nosso 
País que, com isso, asseguraram esses avanços con-
sideráveis que a minha geração é capaz de usufruir. 
E tenho certeza de que a geração dos nossos filhos e 
netos vai poder usufruir muito mais.

Por essa razão, hoje, quando aqui na capital do 
nosso País recebemos lideranças de todo o Brasil, 
homenageio os fundadores do Brasil inteiro, repito, na 
figura desse grande líder que hoje não é apenas um 
líder do Partido dos Trabalhadores, um líder do movi-
mento sindical ou apenas um líder do nosso País, mas 
um líder respeitado mundialmente, que é Luiz Inácio 
Lula da Silva. Em nome dele, quero aqui render as 
minhas homenagens a tantos brasileiros e brasileiras, 
alguns que já não podem em vida comemorar tantos 
avanços e ver que, eu diria, a quase totalidade daque-
las bandeiras que trabalhávamos lá atrás se tornam 
conquista no nosso País.
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Digo ainda da homenagem que faço aqui também 
a piauienses. Já no primeiro momento, nove Estados 
brasileiros participaram da organização do Partido 
dos Trabalhadores, e o Piauí foi um desses, a partir de 
membros da luta camponesa. Destaco aqui a figura de 
Luiz Edwirges, José Pereira, Ribamar Santos e tantos 
outros líderes lá no nosso Estado, do movimento sindi-
cal e intelectuais. E aqui quero citar o nome de Antonio 
José Medeiros, que até há pouco tempo era Deputado 
Federal neste Parlamento, foi Secretário de Educação 
pelo Piauí, apaixonado pela educação, e hoje está na 
equipe do Ministro Fernando Haddad. Enfim, em nome 
dessas lideranças, quero homenagear todas as pes-
soas do meu querido Estado do Piauí com quem con-
vivemos, como filiados, como simpatizantes ou como 
lideranças, seja como aliados, seja como oposição, 
nos ajudam nessa construção democrática.

Registro ainda a importância do Partido para abrir 
espaço para pessoas simples da nossa sociedade, des-
de trabalhadores rurais, desde pessoas com histórias 
como a minha, desde empregadas domésticas, taxistas, 
enfim, pessoas que muitas vezes tinham dificuldade 
de partilhar da vida política do nosso País. E digo, fe-
lizmente, hoje, não só pelo Partido dos Trabalhadores 
mas por outros partidos também, mas digo do papel 
importante que teve o Partido nessa direção.

Então, como um filiado, desde o nascedouro do 
Partido dos Trabalhadores, falo como alguém que teve, 
a partir daí, esse Partido como uma grande escola. A 
partir do Centro Piauiense de Apoio Cultural, Cajamar 
e tantas outras das escolas de formação, mesmo no 
regime militar, abriram-me a possibilidade de ler textos 
naquela época proibidos e incentivaram-me a abrir a 
cabeça e perceber que o mundo era muito maior que 
o Vale do Fidalgo, onde nasci; perceber que era possí-
vel construir uma nação livre, soberana, que pudesse 
garantir o respeito a todos os seus cidadãos.

Sei que ainda temos muitos passos a dar, mas 
tenho a convicção de que, neste momento em que 
comemoramos mais um aniversário do Partido dos 
Trabalhadores, não podemos nos esquecer da nos-
sa responsabilidade. Minha querida Ana Rita, tenho 
chamado atenção para a necessidade de se construir 
uma nova geração, preparada para os desafios da de-
mocracia brasileira, ou seja, a necessidade hoje, com 
o fundo partidário, com um conjunto de outras possi-
bilidades de parcerias com universidades, enfim, com 
muito mais condições, de prepararmos, nesta década 
que agora começamos, novas gerações. Que, pelo 
movimento estudantil, popular, empresarial, enfim, a 
todas as classes se possam garantir as condições de 
um conhecimento amplo daquilo que é princípio e que 
defendemos.

Devo ainda registrar a importância nesse traba-
lho de membros dessa nova direção. Encontra-se para 
participar deste ato Fábio Novo, que é o presidente 
do meu Partido, hoje Deputado estadual, um jovem 
também já da safra mais recente. Aqui nós temos o 
nosso querido Lindbergh também participando, que 
é tão jovem, e tantos outros membros. Cito-o pelas 
suas origens no movimento estudantil e que partilha 
conosco essa construção partidária.

Enfim, quero homenagear cada um daqueles, 
homens e mulheres, que se colocam na ação diária, 
não apenas em cargos públicos, não apenas como 
Vereador, Prefeito, Deputado Estadual ou Federal, 
Secretário de Governo, Ministro, Governador, Vice-
Governador ou Presidente, enfim, pessoas que atuam 
de forma mais simples, mais singela, em cada canto 
deste País, em cada comunidade. Somos um partido 
que tem mais de um milhão de filiados espalhados por 
toda a Nação brasileira e que, com certeza, com essa 
pluralidade de pensamentos, de ideias, que muitas 
vezes somos mal-entendidos pelas chamadas brigas 
internas, como se diz, quando, na verdade, são dispu-
tas de ideias que, eu creio, alimentam e realimentam 
o nosso partido para, cada vez mais, querer mais... É 
essa efervescência que eu acho fundamental.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Só um apar-
te?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com o maior prazer, Senadora Ana Rita.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senador 
Wellington, é com muita alegria que o estamos ouvin-
do. Quero parabenizá-lo pela sua fala, pela homena-
gem, pelo reconhecimento da importância do Partido 
dos Trabalhadores na vida de todos os brasileiros, 
particularmente dos trabalhadores e das trabalhado-
ras. Enquanto o ouvia, lembrei-me de pessoas muito 
importantes que já tiveram uma história conosco, prin-
cipalmente em nosso Estado – e aqui me recordo de 
um grande companheiro do nosso Município de Vila 
Velha, o companheiro Paulo Vinha, que foi assassi-
nado pela sua luta em defesa da vida, em defesa da 
nossa cidade e, particularmente, em defesa do meio 
ambiente; ele era contra a extração ilegal de areia no 
nosso Município. Por isso, ele foi assassinado. Então, 
um grande companheiro. Assim como ele, muitos outros 
companheiros e companheiras deram suas vidas, ao 
longo desses anos, em defesa das causas do nosso 
povo brasileiro e, particularmente, do povo oprimido 
e explorado. Hoje, conquistamos dias melhores, fruto 
inclusive da nossa participação nos espaços de po-
der, nos espaços institucionais. Temos hoje a grande 
alegria de ter uma Presidenta, que está sucedendo 
o nosso Presidente Lula, contribuindo na construção 
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de um Brasil melhor, de vida melhor para nosso povo. 
Então, quero agradecer o espaço e parabenizá-lo pela 
sua história e pela sua participação também na vida 
do Partido dos Trabalhadores.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sou 
eu que agradeço.

Quero exatamente me referir, entre tantas e im-
portantes portas e janelas abertas pelo Partido dos 
Trabalhadores, a esse olhar para a mulher. Para mim, 
é um orgulho muito grande ver hoje a presença, a 
participação firme da mulher em praticamente a to-
talidade dos segmentos do nosso País. Temos ainda 
que avançar, mas, olhando para trás, acho que é um 
marco importante. Acho que o culminar desse marco... 
Quero destacar aquela frase dita por aquela criança 
à nossa Presidente Dilma, durante a campanha, que 
perguntava se mulher podia ser Presidente e ela di-
zia que pode. O povo brasileiro demonstrou isso, e o 
resultado foi...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço ao meu Presidente. Fico muito honrado em 
ter, no meu pronunciamento, esse grande líder piauien-
se, de quem também temos muito orgulho, parceiro em 
muitas lutas, seja a partir da Câmara Federal, seja no 
dia a dia no Estado. Agora estamos lá também apoiando 
o Governador Wilson Martins, Senador Ciro Nogueira. 
É um prazer muito grande, neste momento, ter esta 
Casa e esta sessão a direção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – A honra é toda nossa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Eu quero finalizar, dizendo que aprendemos, durante 
esse período, a trabalhar uma ideia de um socialismo 
– e isso aprendi aqui com o meu professor Cristovam 
Buarque –, um socialismo que seja capaz de atender 
aos desejos que são necessidades do ser humano e, 
a partir do atendimento dos desejos que são necessi-
dades do ser humano, todas as liberdades. Mas toda 
a sociedade com este compromisso: o desejo de co-
nhecimento do que a humanidade domina, de poder 
comer todo dia, de poder ir e vir, de ter onde morar 
dignamente, de poder ter um emprego, o trabalho não 
apenas como uma questão de renda, mas o trabalho 
como algo que traz cidadania. Enfim, ver que essas 
coisas estão acontecendo; ver, talvez, no nosso País, 
a maior rede de proteção aos mais pobres da nossa 
história; ver a nossa economia crescendo com empre-
endimentos, com geração de emprego positivo; poder 
ver a economia crescendo, espalhada por todas as 
Regiões do Brasil, não apenas concentrada neste ou 
naquele Estado; poder ver a nossa relação autônoma 

com o mundo; um País soberano, um País que, hoje, é 
respeitado mundialmente pelas experiências, pela ca-
pacidade, e pela sensibilidade de muitas lideranças.

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Concluo, Sr. Presidente.

Então, com essas palavras, o que eu quero aqui 
é render homenagem ao Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, também quero 
dar como lido pronunciamento sobre um pedido que foi 
feito aqui de esclarecimento sobre a Caixa Econômica 
Federal; um funcionário da Caixa Econômica Federal, 
sobre essa situação do Panamericano.

Na verdade, já tivemos uma sessão, no ano pas-
sado, na Câmara dos Deputados e aqui mesmo no 
Senado, na CCJ e na CAE, com a presença da com-
petente Presidente Maria Fernanda e também do ex-
Presidente do Banco Central, Dr. Meirelles, com cer-
teza, sempre abertos aos esclarecimentos. Buscando 
informações, creio que não há nenhum fato novo ne-
cessário para novas audiências, mas, com certeza, a 
empresa, sempre transparente, está à disposição para 
qualquer esclarecimento.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON 
DIAS.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Senado Federal, no Plenário e em suas 
Comissões, recebe requerimentos dos Srs. Senado-
res e das Srªs Senadoras – o que faz parte de nossas 
atribuições legais, de acordo com o Regimento Interno 
do Senado e com a Constituição Federal – para que 
sejam realizadas audiências públicas a respeito de 
temas relevantes para o País.

No entanto, Sr. presidente, algumas vezes obser-
vamos que temas já abordados e devidamente esclare-
cidos voltam à pauta, o que atrapalha o bom andamento 
dos trabalhos desta Casa, pois deixamos de discutir e 
deliberar sobre coisas atuais e mais importantes para 
voltar recorrentemente ao passado.

Um exemplo disso é o requerimento apresentado 
pelo senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) nesta terça-
feira, dia 8/2, aqui no Plenário, propondo a realização 
de mais uma audiência pública sobre a participação 
societária da Caixa Econômica Federal no Banco Pa-
namericano.

Sr. Presidente, o senador Nunes solicita que a 
audiência tenha a participação de uma série de auto-
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ridades para retomarmos um assunto que, creio eu, já 
foi totalmente esclarecido e esgotado em outras oca-
siões aqui no Congresso. 

Gostaria de tecer algumas considerações a res-
peito deste requerimento, Sr. Presidente. Os questiona-
mentos feitos pelo senador Nunes já foram respondidos 
integralmente pela presidente da Caixa Econômica 
Federal, Maria Fernanda, e, na época, também pelo 
presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, du-
rante uma audiência pública realizada em 24/11/2010, 
como o próprio senador do PSDB tem conhecimento, 
pois mencionou isso em seu discurso de terça-feira.

Então, Sr. Presidente, no fim do ano passado, esta 
Casa sediou uma audiência pública conjunta da Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ) e na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, proposta 
pelo senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, para 
dar os mesmos esclarecimentos solicitados pelo sena-
dor Nunes. E, à época, o tema foi totalmente esgotado, 
a partir dos questionamentos feitos pelas Srªs e Srs. 
Senadores devidamente respondidos pela presidente 
da Caixa e pelo presidente do BACEN.

Creio, Sr. Presidente, que o assunto já foi eluci-
dado, com a realização dessa audiência no Senado. 
A análise da transcrição da reunião, das consistentes 
respostas dadas por Maria Fernanda e por Meirelles 
aos questionamentos feitos durante a discussão mos-
tram que as dúvidas do senador Aloisio Nunes já foram 
devidamente respondidas.

Por isso, Sr. presidente, encaminho ao presiden-
te do Senado, José Sarney, à vice-presidente, sena-
dora Marta Suplicy, e aos líderes da Casa, uma nota 
contendo informações obtidas a partir da audiência 
pública e de nota técnica recebida por mim da Caixa 
Econômica Federal sobre o assunto e, assim, espero 
eu que possamos superar esse assunto de uma vez 
por todas.

Nota aos senadores:

Durante a audiência pública conjunta das 
Comissões de Constituição e Justiça e Cons-
tituição de Assuntos Econômicos no Senado 
Federal, em dia 24-11-10, realizada a pedido 
do senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, 
para prestar esclarecimentos sobre o Banco 
PanAmericano, a presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, 
esclareceu aos Srs. Senadores que a Caixa 
Participações S.A. (CAIXAPAR) optou por re-
alizar a operação de aquisição de participação 
societária do PanAmericano com o objetivo 
de aumentar as oportunidades da Caixa para 
exercer a sua função e o seu papel de banco 

público, com ênfase na democratização de 
acesso ao crédito. 

Análise feita internamente constatou que 
o Banco PanAmericano atuava em setores 
complementares aos da Caixa Econômica Fe-
deral, o que era aderente às estratégias e foco 
de negócios do banco. Para atuar em todas as 
frentes, com todos os produtos que poderiam 
ser disponibilizados ao cidadão, notadamen-
te a classe C emergente, o PanAmericano 
era a melhor opção por ser uma instituição 
com mais de vinte mil pontos de atendimen-
to, sendo expressivo o atendimento no Estado 
de São Paulo.

A área de negócios da Caixa iniciou então 
estudos a respeito da viabilidade do negócio. 
Segundo Maria Fernanda, as empresas que 
assessoraram a Caixa foram contratadas pela 
experiência comprovada e pelas propostas 
financeiras mais competitivas. O Banco Fa-
tor tem larga experiência na assessoria para 
compra de bancos e atuou, por exemplo, em 
grandes instituições e operações de volumes 
expressivos, tais como no Banespa. A con-
tratação do Banco Fator para assessorar a 
Caixa nesta operação e da BDO Consulto-
res para emitir uma segunda opinião sobre 
a diligência contábil realizada pela auditoria 
independente KPMG – contratada pelo Fa-
tor – foi uma demonstração do cuidado que 
a Caixa procurou ter durante todo o processo 
de aquisição. Tanto que, após a eclosão das 
inconsistências contábeis no Panamericano, 
a Caixa decidiu interpelar extrajudicialmente 
o Banco Fator, além de ter dado início a pro-
cesso administrativo de descredenciamento e 
de descumprimento de contrato. 

Em 4-11-09 a CAIXAPAR firmou contrato 
de compra e venda da participação societária 
do Banco PanAmericano S/A. O processo de 
aquisição foi encaminhado ao BACEN e ao 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) para as providências. Em 19/07/10, o 
Banco Central comunicou à Caixa Econômi-
ca ser favorável ao ingresso do CaixaPar no 
grupo de controle do Banco PanAmericano e 
solicitou os trâmites legais que finalizaram a 
operação.

Em 4-11-10, o BACEN deu conhecimen-
to formal à Caixa sobre as inconsistências 
contábeis e os desequilíbrios patrimoniais do 
PanAmericano. Na mesma data todos os diri-
gentes do PanAmericano foram destituídos e 
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uma nova diretoria, composta por executivos 
com larga experiência no mercado, sendo cinco 
empregados da Caixa, foi constituída.

Após o conhecimento do fato, as medi-
das tomadas pela Caixa reestabeleceram o 
equilíbrio patrimonial do PanAmericano e em 
nada foram alterados os percentuais de par-
ticipação de nenhum dos sócios, assim como 
não resultou em nenhuma obrigação adicional 
da CAIXAPAR. Maria Fernanda destacou na 
audiência que, restabelecida as condições pa-
trimoniais do Panamericano, a Caixa passou 
a ter plenas condições de executar o plano de 
negócios do banco e a condução do processo 
pelo BACEN e pelo Fundo Garantidor de Cré-
dito (FGC) deu tranquilidade à Caixa.

No início de 2011, os atuais administra-
dores da Caixa encontraram evidências de 
que as inconsistências contábeis eram supe-
riores aos R$2,5 bilhões inicialmente estima-
dos. Dessa forma, novas negociações foram 
iniciadas para viabilizar a entrada de um novo 
sócio em substituição ao grupo Sílvio Santos, 
o que aconteceu com a entrada do BTG Pac-
tual no negócio.

As soluções encontradas até o momento 
implicaram em aportes de recursos financeiros 
no PanAmericano de forma a manter intactas 
suas condições patrimoniais. Isso aconteceu 
sem envolver recursos da CAIXAPAR, da Cai-
xa Econômica Federal ou qualquer tipo de re-
cursos públicos.

Nesse momento, Caixa e BTG Pactual 
concentram seus esforços em garantir o supor-
te necessário para o pleno desenvolvimento do 
plano de negócios do PanAmericano para que 
os negócios sejam retomados normalmente.

Em nenhum momento a Caixa saiu per-
dendo no negócio realizado, afinal, decidiu pelo 
processo de aquisição de participação societá-
ria do Banco PanAmericano para complemen-
tar os processos e atividades já desenvolvidas 
pela Caixa e não com um caráter especulativo. 
A Caixa fez o negócio com base num planeja-
mento estratégico interno, e com a segurança 
de que a implementação do plano de negócios 
irá possibilitar o retorno esperado. Sob o ponto 
de vista das responsabilidades, isso será de-
vidamente apurado pelos órgãos de controle, 
mas posso afirmar que o povo brasileiro não 
será penalizado com o negócio. 

Todas as explicações listadas acima são 
de conhecimento público e foram dadas du-

rante a realização da Audiência Pública a que 
nos referimos anteriormente. Diante disso, se-
ria incongruente e danoso ao andamento dos 
trabalhos no Senado Federal retornar a esse 
assunto realizando nova audiência pública 
nesta Casa, como solicita o senador Aloísio 
Nunes. (fim da nota aos senadores)

A Caixa Econômica Federal Sr. presidente, nos 
últimos 8 anos, resgatou a sua imagem de banco pú-
blico, de banco do povo, que atende as demandas e 
necessidades de nosso povo e investe em áreas prio-
ritárias, como a de benefícios sociais, a de habitação, 
o crédito pessoal e a área de infraestrutura. 

A quem interessa prejudicar a Caixa? 

DADOS SOBRE A CAIXA

Este é um momento muito especial para a Caixa 
Econômica Federal, pois o banco completa 150 anos 
de presença marcante na vida das famílias brasileiras, 
reafirmando em seu cotidiano sua condição de ban-
co público, com clara vocação social na promoção da 
cidadania. 

Nos últimos 8 anos, a Caixa tem exercido ple-
namente o papel de instituição estratégica do Estado 
brasileiro, reforçando os laços federativos numa clara 
e profícua parceria com Estados e Municípios o que 
tem garantido avanços significativos na redução da 
pobreza e das desigualdades regionais.

O Programa de Aceleração do Crescimento tem 
sido uma prova desse esforço e o papel da Caixa 
tem garantido a realização de obras com significativo 
impacto principalmente na reconstituição da infraes-
trutura urbana das cidades brasileiras. O total de in-
vestimentos do PAC sob responsabilidade da Caixa é 
de R$61%, sem considerar os investimentos para a 
Copa do Mundo.

Um exemplo é a obra que está sendo realizada 
em Teresina, no bairro de Santa Maria do Codipe. Lá, 
estamos com um empreendimento chamado Jacinta 
Andrade, uma grande obra que contará com 4.300 no-
vas unidades habitacionais, além de escolas, hospitais, 
delegacia e praças.

O Piauí recebeu, em 2003, R$49 milhões para 
serem investidos em saneamento e infraestrutura. Em 
2007, esse número deu um salto para R$326 milhões. 
Só nesta rubrica de 2003 até hoje o Piauí recebeu mais 
de R$865 milhões.

Outro número que demonstra a importância do 
trabalho desenvolvido pela Caixa durante todo o go-
verno Lula: os benefícios sociais, a Bolsa Família, que 
era paga em 2003 em número globais era da ordem de 
R$1,2 bilhão para todo o Brasil. Em 2010, esse valor 

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 02633 

alcançou R$15 bilhões. Para o Piauí, os valores passa-
ram de R$56 milhões para mais de R$551 milhões. 

Além disso, a realização da Copa do Mundo em 
2014 no Brasil e as Olimpíadas do Rio em 2016 pos-
sibilitaram a contratação de investimentos em mobi-
lidade urbana por parte da Caixa nas cidades sede 
dos jogos e no Rio de Janeiro. Somente a Caixa tem 
sob sua responsabilidade contratos que representam 
R$73,4 bilhões em investimentos, sendo direcionados 
para a região Nordeste quase R$12 bilhões e especi-
ficamente para o Piauí R$585 milhões. 

Uma das maiores conquistas que o País teve foi 
a conclusão da contratação de 1 milhão de novas mo-
radias referente à primeira versão do Programa Minha 
Casa Minha Vida. Esse foi o mais significativo programa 
de habitação popular e social que o Brasil já teve nos 
últimos 20 anos, pois trouxe para a população de bai-
xa a possibilidade de realizar o sonho da casa própria. 
A contribuição da Caixa foi essencial para o êxito do 
programa: sozinha contratou 936 mil casas, num total 
de R$52 bilhões, sendo 333 mil unidades no Nordeste 
e mais de 20 mil habitações no Piauí. 

No que concerne ao crédito imobiliário para todo 
o Brasil, a Caixa evoluiu de R$5 bilhões movimenta-
dos em 2003 para mais de R$67 bilhões em 2010. Só 
no Piauí, esse crédito cresceu de R$66 milhões para 
mais de R$680 milhões em 2010.

Sr. Presidente, a Caixa Econômica Federal contri-
buiu muito para a continuidade do atual ciclo de cresci-
mento ao conceder, de maneira responsável, mais de 
R$100 bilhões de crédito para famílias empresas. 

A contratação de crédito para pessoa física evoluiu 
de R$14 bilhões em 2003 para R$47 bilhões em 2010, 
isso para todo o Brasil. No meu Estado, a evolução foi 
de R$R$ 222 milhões para R$650 milhões.

O crédito para pessoa jurídica em todo o Brasil 
aumentou de R$5,6 bilhões para R$54 bilhões. No Piauí, 
tínhamos apenas R$67 milhões de investimentos em 
2003 e passamos para R$335 milhões em 2010.

Em todo o Brasil a presença da Caixa se faz por 
meio de mais de 36 mil pontos de atendimento tendo a 
região Nordeste 5.316 unidades, com o Piauí respon-
dendo por uma rede de atendimento de 442 pontos. 
De 2003 a 2010, o valor do pagamento de benefícios 
ao trabalhador, como PIS, FGTS, Seguro Desemprego 
cresceu em todo o Brasil de R$48 bilhões para mais 
de R$123 bilhões. Só no Piauí esse valor passou de 
R$341 milhões para R$1,17 bilhão.

A Caixa Econômica Federal, Sr. presidente, é um 
banco público, que tem tido em 150 anos de história 
um papel relevante na promoção da cidadania, do 
crescimento e da democratização do crédito. E é no 
cotidiano que a importância da Caixa se faz presente, 

seja no financiamento da casa própria, no pagamento 
do Bolsa Família, no pagamento do Seguro Desem-
prego, do PIS, do FGTS seja no crédito consignado 
ou nos empréstimos para pessoas físicas e jurídicas. 
Ações que impactam a vida das pessoas, pois a Caixa 
é o banco que acredita nas pessoas.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Ciro Nogueira, 
4º secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – O nobre Senador será atendido na forma do 
Regimento Interno.

Com a palavra o Senador Itamar Franco para 
uma comunicação de Liderança.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu gostaria de que constasse nos Anais do Senado o 
artigo publicado na Folha de S.Paulo de hoje da jor-
nalista Eliane Cantanhêde. Vou lê-lo para os Srs. Se-
nadores e para as Srªs Senadoras. O título é: “Quem 
te ouviu, quem te ouve”.

Brasília – Lula voltou ontem a Brasília, pela pri-
meira vez depois de descer a rampa do Palácio do 
Planalto, para a festa de hoje dos 31 anos do PT e 
para aproveitar o embalo e recuperar um pouco dos 
holofotes e microfones perdidos.

Continua a jornalista Eliane Cantanhêde:
No Senegal, onde estava para o Fórum Social 

Mundial, ele descascou as centrais sindicais por es-
tarem azucrinando Dilma por um salário mínimo maior 
do que os anunciados R$545. Segundo Lula, é “opor-
tunismo” das centrais.

Vamos pensar juntos: depois de começar a car-
reira política como líder sindical, depois de ter passado 
boa parte da vida azucrinando governos e patrões por 
maiores salários, depois de ter feito todo o discurso 
pró-pobres e pró-assalariados e depois de ter virado 
presidente da República à custa de tudo isso, Lula 
tinha o direito de desautorizar e criticar sindicalistas 
pelo justo direito de reivindicação? [Pergunta a nobre 
jornalista]

Ainda no Senegal, Lula apoiou os protestos contra 
o ditador Hosni Mubarak e acusou as “grandes potên-
cias” de terem sustentado o regime, quando, segundo 
ele, todo o mundo já sabia que era preciso instalar a 
democracia no Egito.
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Vamos pensar juntos de novo [diz a jornalista]: 
Lula tinha o direito de posar de humanista e de apon-
tar o dedo contra quaisquer outros países, potências 
ou não, depois de dizer numa viagem oficial ao Egito, 
em dezembro de 2003, que”‘o presidente Mubarak é 
um homem preocupado com a paz no mundo, com 
o fim dos conflitos, com o desenvolvimento e com a 
justiça social?”

Lula deveria aproveitar melhor as férias, os es-
tádios de futebol e a distância do poder. Não apenas 
porque vivia falando que ex-presidente tem de ficar 

calado, mas porque tudo o que fala se volta contra ele 
como um bumerangue.

Oportunismo por oportunismo, nada pode ser pior 
do que manifestar opiniões ao sabor do momento, da 
circunstância, dos interlocutores. [E termina a jornalista 
Eliane Cantanhêde] É coisa típica de cara de pau.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE  REFERE O 
SR. SENADOR ITAMAR FRANCO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Itamar Fran-
co, o Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP 
– RS) – Agradeço a sua manifestação, caro Senador, 
ex-Presidente Itamar Franco.

Convido, agora, ao uso da palavra o Senador 
Wilson Santiago. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Francisco Dornelles. 
(Pausa.)

Tem a palavra o Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Estamos nos preparando para a sessão delibe-

rativa.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Pois não, Senadora Gleisi.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria aproveitar 
o momento para fazer um cumprimento ao Presidente 
desta Casa, Senador José Sarney, que, na data de hoje, 
deu posse à Srª Doris Peixoto, servidora desta Casa, 
como Diretora-Geral do Senado. Então, nós temos a 
primeira mulher designada para a Diretoria-Geral do 
Senado. E é importante registrar que os dois maiores 
cargos administrativos desta Casa estão nas mãos de 
mulheres: a Secretária-Geral da Mesa, Cláudia Lyra, 
e agora a Srª Doris Peixoto.

Então, quero parabenizar o Presidente e também 
desejar muito sucesso à Srª Doris nesta missão que 
ela tem frente à Diretoria-Geral.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Eu agradeço a sua manifestação e fico feliz por 
ser também uma mulher e estar aqui interinamente 
presidindo esta sessão, por pouco tempo, e estar aqui 
ao lado da Drª Cláudia que, junto com a nova diretora, 
vai continuar prestando relevantes serviços ao Sena-
do da República.

Muito obrigada, Senadora Gleisi Hoffmann.
Pela Liderança do PDT, Senador Cristovam Bu-

arque.
Por ordem de inscrição, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, quero começar dizendo da 
minha satisfação de tê-la como Presidente da Mesa, 
neste momento em que eu posso falar. Parabéns para 
o Senado que tem a senhora conosco, graças ao povo 
do Rio Grande do Sul.

Mas, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no meio 
de tantas discussões que a gente tem feito aqui, eu 
tenho batido muito sobre a necessidade de sabermos 

como trabalhar corretamente o assunto do salário 
mínimo, que tem sido tratado apenas no seu lado do 
contracheque, no seu lado monetário, sem se prestar 
atenção ao outro lado do salário mínimo, que é o lado 
dos serviços públicos que a população recebe.

E tenho insistido muito porque, no lugar dos quatro 
pães a mais por dia, que é a diferença entre a proposta 
do Governo e a proposta das confederações, quatro 
pães a mais por dia, agora que estão reduzindo de 
R$580 para R$560, serão dois pães por dia.

Em vez disso, muito mais benefícios traríamos 
aos trabalhadores, se melhorássemos o transporte, 
se melhorássemos as condições das casas onde eles 
moram, se melhorássemos a escola, se diminuíssemos 
o tempo de espera na saúde.

Apesar desse assunto tão importante, eu prefi-
ro falar de um outro assunto que diz respeito a uma 
posição que o Brasil está lutando para conseguir na 
família das Nações Unidas.

O Governo brasileiro apresentou um candidato, o 
Dr. Graziano, que é uma figura que tem trânsito grande 
no Brasil, na área da agricultura, para ser o próximo 
Diretor da FAO. O Brasil não pode perder mais uma 
disputa no cenário internacional. Está na hora de traba-
lharmos, conjuntamente, numa posição transpartidária, 
numa posição que vá acima dos interesses de cada 
partido, inclusive de Governo e de Oposição, para que 
o Brasil tenha, de acordo com o nosso tamanho, uma 
posição de destaque na família das Nações Unidas. 
E a hora é esta.

Eu falo com tranquilidade, Senadora, porque não 
faz muitos meses o Brasil perdeu a chance de ter uma 
posição em um organismo internacional forte, quando o 
País tinha dois candidatos para Diretor-Geral da Unes-
co. Um deles era eu e o outro era o Dr. Márcio Barbo-
sa, na época, o segundo na hierarquia da Unesco, que 
tinha, inclusive, os votos suficientes para ser eleito. Eu 
não os tinha. Eu ia precisar fazer uma campanha. Eu 
ia precisar do apoio do Presidente Lula e do Governo. 
Márcio Barbosa bastava não ter o Governo contra ele. 
E, apesar disso, o Governo brasileiro preferiu apoiar, 
puxando o tapete dos dois brasileiros, o Ministro do 
Presidente Mubarak. Ele preferiu apoiar o candidato 
indicado pelo Presidente Mubarak. E o resultado é que 
o Brasil perdeu a possibilidade, que tinha nas mãos, 
de eleger o Diretor-Geral da Unesco.

O que vim aqui pedir é que juntos trabalhemos 
apoiando a Presidente Dilma no sentido de que, des-
ta vez, não percamos; que, desta vez, não apoiemos 
algum candidato indicado por um ditador de outro país 
– e o Senador Eurípedes deve-se lembrar desse de-
bate feito há alguns meses –; que o Brasil não escolha 
alguém indicado por um ditador estrangeiro, apenas 

349ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



02636 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

para ficar bem nas relações internacionais, Senador 
Taques – V. Exª não estava aqui na época –, em vez 
de apoiar o nosso candidato.

O Graziano tem todas as condições de ser um 
grande Diretor da FAO. E isso vai trazer um prestígio 
especial para o Brasil. Ele tem todas as qualidades para 
ser eleito, se for preciso, bastando que a gente tenha 
dentro do Brasil essa unidade e, ao mesmo tempo, o 
interesse, a motivação do Governo brasileiro, que não 
foram manifestados naquela época. A ideia era que as 
relações internacionais sairiam mais fortalecidas ao 
apoiar o Mubarak do que em ter uma posição impor-
tante no cenário internacional, com o cargo dentro da 
família das Nações Unidas.

Felizmente, não temos mais Mubarak, mas ainda 
há outros ditadores por aí que talvez tenham candi-
datos para Diretor da FAO e que, de repente, podem 
contaminar o nosso Itamaraty e convencê-lo de que é 
melhor estar bem com alguns ditadores lá fora do que 
ter um filho do Brasil em uma posição importante nos 
órgãos internacionais.

Venho aqui trazer o meu apoio à candidatura do 
Graziano, trazer o meu apoio à indicação feita ainda 
pelo Presidente Lula e continuada pela Presidenta 
Dilma, e dizer que espero que o Itamaraty use sua 
competência, sua força, sua capacidade de mobiliza-
ção para que, desta vez, não tenhamos, se não me 
engano, a sétima ou oitava derrota nas disputas por 
órgãos internacionais.

Era isso, Srª Presidente, o que eu tinha em vis-
ta, mas o Senador Taques pediu um aparte e o meu 
discurso ficará pequenininho sem a intervenção dele.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero 
cumprimentar V. Exª e me associar a sua defesa, Se-
nador Cristovam. No atual momento por que passamos 
da crise mundial de alimentos, a FAO nos deu notícia 
de estudos de que, até 2020, vamos precisar aumentar 
a produção de alimentos em até 40%. O Brasil é um 
grande produtor de proteína animal e vegetal, e o Es-
tado do Mato Grosso é um dos maiores produtores de 
proteína animal do Brasil. Mato Grosso possui hoje 27,3 
milhões de cabeças de gado bovino. É o maior produtor 
de soja e de algodão. Isso nos faz crer que a partici-
pação desse brasileiro na FAO pode contribuir, não só 
para o Brasil, porque ali é uma agência da ONU, mas 
para o mundo, com a nossa experiência na produção 
de alimentos. Isso é muito importante. Não podemos 
esquecer de ressaltar também a participação da Embra-
pa na pesquisa do aumento da produtividade. Se isso 
fosse pouco, ainda tem outro detalhe: a participação 
de brasileiros nesses organismos internacionais é um 
dos objetivos da Constituição da República. Trata-se 
do art. 4º da Constituição, que estabelece as relações 

internacionais da República Federativa do Brasil, dá-
nos conta, em um dos seus incisos, da necessidade 
de cooperação internacional para o progresso da hu-
manidade. Tenho certeza de que o Dr. Graziano, um 
dos idealizadores do Projeto Fome Zero no início do 
Governo Lula, vai nos representar...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ...muito 
bem nesse organismo internacional. (Fora do microfo-
ne.) Cumprimento V. Exª por sua fala e também hipo-
teco o meu apoio a esse grande brasileiro.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador Taques.

Srª Presidente, com o aparte do Senador Taques, 
dou por encerrado o meu discurso.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque.

Convido o Senador Paulo Davim.
Se quiser, como orador inscrito terá mais tempo, 

Senador, do que por comunicação de Liderança.
O SR. PAULO DAVIM (PV – RN. Sem revisão 

do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
ontem fiz um pronunciamento nesta tribuna sobre a 
saúde básica, levantando algumas questões, como, 
por exemplo, a necessidade de unificação do PAB, o 
Piso de Atenção Básica, a necessidade de unificação 
do repasse do programa Saúde da Família - aquela 
questão de os Municípios com população abaixo de 30 
mil habitantes receberem um repasse, por equipe, de 
R$9.400,00, enquanto os Municípios com população 
maior que 30 mil habitantes recebem R$6.400,00 por 
equipe. Daí a necessidade de unificação.

Falei de outras questões como, por exemplo, a in-
trodução do pediatra na equipe SF, porque entendo – e 
é até filosófico – que o programa, e o nome já diz, já 
deixa bem claro, é um programa voltado para a família. E 
não compreendo um programa que contempla a família 
que não tenha a visão voltada para a criança também, 
porque não existe nenhuma união entre um homem e 
uma mulher em que não haja o interesse ou o sentido 
de constituir uma família; e daí chega a criança. Então, 
acho que a criança tem de ser tratada como prioridade, 
como prega o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Penso também que, da mesma forma que eu 
não confiaria entregar o atendimento de um filho a um 
profissional que não fosse devidamente habilitado para 
atendê-lo, se não quero para meu filho, também não 
quero para o filho dos outros.

Mas o que é fato é que essas minhas preocupa-
ções tive a oportunidade de levar para o Ministro da 
Saúde, o Ministro Padilha. Numa reunião que houve 
ontem à noite, com Deputados Federais do meu par-
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tido, eu estava presente, e o Ministro gentilmente foi e 
participou de uma forma bastante participativa, sem 
nenhum protocolo, numa conversa amena, aberta, fran-
ca, numa conversa parceira. Ouviu todas as minhas 
ponderações, ouviu as minhas argumentações, não 
só minhas, mas também dos companheiros do Parti-
do Verde, e ficou sensibilizado com as argumentações 
minhas e de outros companheiros de partido. 

Falei para o Ministro também, Srª Presidente, da 
crise que o Brasil atravessa na questão de número de 
leitos de UTI. É um drama que enfrentamos. Eu, que 
trabalho em UTI, vivencio isto quase diariamente: a 
necessidade de internar um paciente num leito de UTI 
e não conseguir.

A carência de leito no Brasil é realidade, que se 
agrava mais nos Estados mais pobres que não dispõem 
de uma rede hospitalar pública que venha a atender as 
suas necessidades, as suas demandas, Estados que 
não têm uma rede pública robusta. O Ministro ouviu, 
mas também levei uma sugestão, uma sugestão que 
não partiu evidentemente do meu raciocínio, nem da 
minha vivência em Terapia Intensiva, mas da Sociedade 
Brasileira de Terapia Intensiva. Esta mesma sugestão 
eu já havia levado no primeiro governo do Presidente 
Lula, quando o Ministro era o Senador Humberto Cos-
ta, que é a criação da UTI tutelada.

Como é que funciona a UTI tutelada?
O Ministério, Senador Mozarildo, credencia os lei-

tos de UTI mediante a apresentação de um responsável, 
de um intensivista titulado para responder pela Unidade 
de Terapia Intensiva – o que eu acho absolutamente 
correto. Absolutamente correto! Só que, no interiorzão 
do Brasil, há uma carência de profissionais habilitados 
e titulados para responder pela UTI, e com isso per-
mitir que o hospital tenha seus leitos credenciados no 
Ministério. Portanto, os hospitais não conseguem esse 
credenciamento. Oferecem o serviço, mas o recebem 
como leitos de enfermaria, o que é desproporcional, 
o que não é justo e termina levando os hospitais – so-
bretudo os hospitais de pequeno porte no interior dos 
Estados do Brasil – a desistir de oferecer esse tipo de 
serviço, sobrecarregando os grandes hospitais regio-
nais e os das capitais.

A Associação de Medicina Intensiva do Brasil 
sugeriu a UTI tutelada...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Com muito 
prazer!

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Des-
culpe-me. É só para dizer da emoção que tenho em ver 
a Senadora Ana Amelia na Presidência dos trabalhos. 
Ela fica muito bem e tenho certeza de que é o início 

de uma grande carreira. Creio que ela haverá de pre-
sidir, como Presidente eleita, esta Casa. Desculpe-me 
e muito obrigado.

O SR. PAULO DAVIM (PV – RN) – Por nada, 
Senador. Eu também fico muito satisfeito. Vivemos a 
década das mulheres, o que está fazendo muito bem 
para todos nós.

Pois bem, como eu estava dizendo, a UTI tutelada 
permite que um especialista que não resida naquele 
Município responda interinamente por aquela Unidade 
até que algum profissional se capacite para responder 
legalmente pela UTI. Isso permitirá o credenciamento 
desses leitos no Ministério e os hospitais receberem 
pela prestação de serviço como leitos de UTI e não 
como leitos de enfermaria. O Ministro ouviu atentamen-
te, gostou da ideia, ficou de avaliar e posteriormente 
nos trazer um posicionamento mais balizado, digamos 
assim, extraído dos estudos técnicos que fará junta-
mente com sua equipe lá no Ministério.

De qualquer forma, eu me dei por satisfeito pela 
oportunidade de levar ao Ministro da Saúde essas mi-
nhas preocupações, que na verdade não são minhas, 
são preocupações de todos os que se preocupam com 
a saúde pública, que militam na atividade médica, na 
atividade da saúde pública neste País.

Outra informação, Srª Presidente, para concluir, 
é que hoje pela manhã o Partido Verde reuniu seus 
Deputados e Senador – no caso, o único Senador que 
tem – para discutirmos a questão do salário mínimo. 
Ouvimos as argumentações das centrais sindicais e 
ouvimos as argumentações do Governo.

Depois de nos inteirarmos das duas argumenta-
ções e dos pontos de vista, o partido resolveu optar 
pela proposta trazida pelas centrais sindicais, a pro-
posta de R$560,00 para o salário mínimo. Por várias 
razões: por entendermos a importância do salário 
mínimo como o verdadeiro e o grande distribuidor de 
rendas; pelo papel importante na recuperação social 
e na conservação desse tecido, o tecido social, como 
elemento de aquecimento da economia, como fator de 
justiça social, enfim, por várias razões. E nosso partido 
foi sensível às argumentações das centrais sindicais, 
e é esse mínimo que vamos fazer chegar ao Governo, 
nossas argumentações, para sensibilizá-lo. 

Portanto, eram essas as informações que trouxe 
na tarde de hoje, agradecendo a tolerância e parabe-
nizando a Senadora Ana Amelia pela presidência da 
sessão. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim, que, com 
precisão cirúrgica, por ser um excelente e renomado 
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cardiologista no Rio Grande do Norte, usa da palavra 
no tempo regulamentar. 

Agradeço muito sua participação, até porque esse 
é um tema que interessa não só ao Parlamento, mas, 
sobretudo, à população que mais precisa da assistên-
cia pública de saúde em nosso País. 

Muito obrigada, Senador Paulo Davim.
Agora, vai usar da palavra a Senadora Marisa 

Serrano, do PSDB, como oradora inscrita na tarde de 
hoje nesta sessão.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Boa-tarde, Presidente Ana Amélia! É um prazer 
enorme vê-la presidindo nossa Casa e, principalmente, 
estar aqui conosco. 

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, iniciamos este 
ano legislativo – aqueles que têm mais de quatro anos 
de mandato, como eu – e recebemos com satisfação os 
novos Senadores e Senadoras. É sempre muito bom 
para esta Casa – oxigena esta Casa – receber todos os 
Senadores que foram eleitos em 2010. Alguns novos e 
alguns que retornaram, por terem sido reeleitos.

Mas o meu Partido, o PSDB, tem dez Senadores 
aqui, na Casa, e, juntamente com outros, formamos 
a Oposição. 

O senso comum diz que quem inicia um governo 
tem cem dias de trégua. É o que se chama de lua de 
mel da população com o Governo que se está inician-
do, que é o caso do nosso País.

Temos que considerar também, Presidente Ana 
Amélia, que este Governo que aí está tem muito pouco 
de novo e tem muito de velho. Principalmente, acredito 
que o Governo Dilma nasceu envelhecido, porque vai 
ter pouco espaço para criar uma nova agenda para o 
Brasil. Ela está muito amarrada aos compromissos já 
feitos anteriormente nesses últimos anos.

Está claro e evidente também, senhores e se-
nhoras, que estamos começando a viver o refluxo das 
decisões erráticas tomadas pelo governo anterior.

No ano passado, o Governo promoveu um afrou-
xamento radical do controle fiscal e fez manobras mi-
rabolantes. Ontem mesmo, ouvi da tribuna os parla-
mentares falando das manobras contábeis que foram 
realizadas para termos um superávit, e, principalmente, 
foi criada aqui a ideia da ilha da fantasia. Era um ano 
eleitoral, e o objetivo, acredito eu, foi eleitoreiro. 

Agora, num quadro internacional mais adverso 
– e estamos sentido isso em todo o mundo –, os pro-
blemas domésticos, nossos, internos do nosso País 
começam, pouco a pouco, a se avolumarem: o déficit 
comercial está aumentando, os índices inflacionários 
crescem com força, o custo de vida começa a corroer 
os salários, principalmente o custo dos alimentos. É 

só ir ao supermercado que a dona de casa percebe, 
perfeitamente, como está a alta do custo de vida. 
Os juros sobem, e a inadimplência ganha espaços 
inéditos.

Estamos vendo pela televisão, pelo rádio, pelos 
jornais como estamos ficando inadimplentes no País. 
A procura por crédito foi muito grande até o ano passa-
do, e o que estamos vendo agora é a população sem 
recurso suficiente para honrar seus compromissos. 

Ontem, o Governo anunciou um corte orçamen-
tário de R$50 bilhões. Durante a campanha, a Presi-
dente Dilma Rousseff disse que, em absoluto, haveria 
necessidade de ajuste fiscal. Isso ela disse durante a 
campanha. Todos os brasileiros ouviram. Ficam visí-
veis, portanto, os excessos do governo passado, se 
é que ela tem que fazer agora um ajuste fiscal, o que 
ela disse que não faria. 

Enfim, desenha-se um cenário desfavorável para, 
mais uma vez, promovermos as reformas de que o País 
precisa. Esperávamos – acho que o povo brasileiro es-
perava – que, no começo de um Governo, como espe-
ramos do Governo Lula, e como Fernando Henrique fez, 
houvesse reformas estruturais de que o Brasil precisa. 
A reforma tributária, por exemplo, e a reforma política, 
que estamos começando a discutir nesta Casa.

E fico imaginando que, se continuarmos agindo 
erraticamente, podemos perder o bonde da história e, 
principalmente, ver problemas tão graves que temos 
no País hoje, na área da educação, da saúde, da se-
gurança pública, sem resolução. Precisamos resolver 
esses problemas do dia a dia da população, que a 
população está vivendo.

Todos sabem como é que está nossa escola, como 
está a educação brasileira, uma das piores do mundo. 
Duvido que um brasileiro que precisa ir a um posto de 
saúde se sinta bem servido, bem atendido. E a segurança 
pública, meu Deus do céu! O que ouvi na Bahia esses 
dias! É estarrecedor o que tem acontecido neste País 
e, principalmente, em alguns Estados brasileiros.

Portanto, é necessário que tenhamos rumo e que 
o País possa, realmente, fazer reformas estruturantes, 
mas também garantir aquilo que o brasileiro precisa 
para viver melhor, para ter uma vida mais digna.

Se relacionarmos alguns fatos que aconteceram 
nessas últimas semanas e que estão dominando todos 
os noticiários... V. Exª, Senadora Ana Amélia, que vem 
da mídia, sabe o quanto a imprensa registra aquilo que 
está acontecendo imediatamente no País ou o que im-
pacta a população. O que estamos ouvindo e vendo 
pela imprensa todos os dias? O que tem de impacto 
no Brasil nos últimos tempos? A questão do apagão 
é um deles. E quero falar um pouquinho sobre isso, 
principalmente o apagão que vimos na região Nordes-
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te e na capital paulista, mas não deixa de ocorrer em 
outros Estados também, porque, em Mato Grosso do 
Sul, a cada chuva, tem havido apagões. 

A alta da inflação. É algo que precisamos discutir 
e é algo que está impactando o povo brasileiro. 

Outro assunto que hoje está na Ordem do Dia e 
sobre o qual acabei de ouvir o Senador que me pre-
cedeu falar: a questão do salário mínimo de R$545, 
proposto pelo Governo Federal, e as suspeitas que 
rondam o problema do Banco PanAmericano. Qual é 
a razão, poderiam dizer, de fazer do PanAmericano 
um banco particular? Simplesmente porque a Caixa 
Econômica Federal tem participação efetiva no Ban-
co PanAmericano. Portanto, a preocupação nossa é 
perguntar: nessa questão, qual é o próximo passo, o 
próximo capítulo dessa novela?

E é importante também que a gente saiba que o 
contribuinte não seja lesado numa operação qualquer 
que seja feita para salvar o Banco PanAmericano. O 
contribuinte brasileiro não pode ser lesado nessa ques-
tão. E a gente está aqui, a Oposição existe justamente 
para questionar, para duvidar, para fiscalizar e para 
tornar claro aquilo que, às vezes, não está tão claro, 
como essa questão que eu acabei de levantar.

Por isso, eu quero parabenizar o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que, desta tribuna, teve a iniciativa de 
solicitar uma audiência pública para esclarecer as ope-
rações de salvamento desse Banco PanAmericano.

Em relação aos apagões energéticos, eu achei 
até interessante o Ministro Edison Lobão, que é colega 
nosso nesta Casa, dizer que não é apagão, que é inter-
rupção temporária de energia. Então, é um eufemismo 
muito interessante para dizer o que é apagão. 

Esse apagão que aconteceu na última semana, 
no Nordeste, impactou imensamente, porque foram 
46 milhões de nordestinos afetados, e, na cidade de 
São Paulo, 3 milhões. 

O que é que está acontecendo? É função desta 
Casa saber. Tem de saber o que está acontecendo, 
quais são as explicações razoáveis para se esclarecer 
essa questão. Falta planejamento? Falta investimen-
to? Quais são as razões para que o sistema elétrico 
esteja tão vulnerável? 

Os últimos apagões apenas se somam aos outros 
que já aconteceram. Em novembro de 2009, 88 milhões de 
pessoas, de 18 Estados, ficaram às escuras. O incidente, 
inclusive, rendeu a Furnas uma multa de R$53 milhões, 
que, depois, foi renegociada para R$43 milhões. 

Entre 2008 e 2010, o número de apagões graves, 
no País, cresceu 90%, segundo o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico. Não sou eu que estou dizendo. 

É o Operador Nacional do Sistema Elétrico que está 
dizendo que, de 2008 a 2010, cresceu em 90% o nú-
mero de apagões graves no País.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – De 
acordo com o levantamento da Folha de S.Paulo, no 
ano passado, houve 91 desligamentos superiores a 
100 megawatts, que é o equivalente a uma cidade de 
400 habitantes. Quatrocentos habitantes! 

Em 2010, foram 91 apagões; em 2009, 77; em 
2008, 48. Então, eles estão crescendo: 48, 77, 91 e, 
neste ano, não sei quantos. Já começamos mal. Já 
começamos aumentando a estatística. 

Eu acredito que nós queremos e a sociedade quer 
a resposta efetiva, transparente e realista sobre o que 
está acontecendo com o sistema elétrico nacional. 

Eu quero, ainda, deixar registrada, Srª Presidente, 
a nossa preocupação – e eu ouvi aqui, agora há pou-
quinho – com a questão que nós estamos discutindo, 
o salário mínimo. 

Nós, da Oposição, acreditamos que os R$545,00 
que o Governo está concedendo são muito pouco. 
Nós queremos mais e sabemos que o Brasil pode 
mais. 

Nós vamos lutar por um salário mínimo de 
R$600,00, Srª Presidente, como foi defendido pelo 
nosso candidato, José Serra, durante a campanha. A 
defesa desse valor não é leviana, é uma defesa que 
está baseada em estudos técnicos. 

Eu quero cumprimentar o Senador Itamar Fran-
co, que fez um convite para que José Serra venha ao 
Congresso expor como é que ele faria para pagar os 
R$600,00, chamando as centrais sindicais para que 
elas também digam por que querem mais e em que 
se baseiam para o valor de R$580,00 que elas estão 
pedindo, talvez um pouco menos do que isso.

Eu quero, também, deixar claro que, com relação 
aos salários mínimos regionais, como o regional de 
São Paulo, nós vimos, ontem, o Governador Alckmin 
subir o salário mínimo de São Paulo, mandando para a 
Assembleia Legislativa R$600,00 como mínimo, outra 
faixa de R$610,00, e outra faixa de R$620,00. 

(Interrupção do som.)

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se 
São Paulo pode, Srª Presidente, eu tenho certeza de 
que o Brasil pode. É só a gente fechar os gargalos de 
desperdícios, da corrupção, da leviandade com a coisa 
pública que, tenho certeza, vamos conseguir dar ao 
trabalhador aquilo que espera.
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Só para arrematar, nesta semana, o ex-Presidente 
e ex-Senador Fernando Henrique Cardoso escreveu 
um artigo, que eu achei muito interessante, dizendo 
que a gente não pode confundir. Temos de manter a 
oposição acesa, estar sempre atentos, mas que não 
se confunda a crítica que a Oposição faz ao que está 
errado com oposição ao País. Não é oposição ao País. 
A Oposição tem a obrigação, e é por isso que ela é 
oposição, de criticar aquilo que está errado no País, 
mas sem fazer oposição ao Brasil.

Portanto, eu quero agradecer a sensibilidade de 
V. Exª, cumprimentá-la pela eleição e dizer que nós 
estamos muito felizes por tê-la conosco. 

Esperamos que o povo brasileiro possa ter, com o 
nosso auxílio, com o nosso trabalho, uma vida melhor 
e dias melhores, que, tenho certeza, hão de vir.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
A mesma generosidade dada para a ampliação 

do seu tempo foi concedida, também, aos Senadores 
Cristovam Buarque e Paulo Davim, enquanto eu es-
tive aqui, nesta curta interinidade, presidindo os tra-
balhos da Casa.

Eu queria lhe dizer, também, do aumento dos 
preços dos alimentos para o consumidor – e estão 
subindo –, enquanto os produtores rurais não rece-
bem a remuneração adequada. Para dar um exemplo, 
lembro, apenas, o caso dos produtores de cebola do 
meu Estado, que têm um custo de 0,25% por quilo, 
enquanto a venda do produto recebe uma receita de 
0,10 a 0,12 centavo por quilo. Então, é preciso que 
haja uma atenção especial aos produtores, que estão 
sofrendo ou pagando a conta de um processo pelo 
qual eles não são responsáveis. Precisamos cuidar 
disso. A senhora, que é do Mato Grosso do Sul, um 
Estado eminentemente agrícola, entende bem dessas 
questões. Obrigada pela participação e espero a sua 
pronta recuperação da cirurgia feita.

Muito obrigada, Senadora.
Eu queria agradecer, também, as referências do 

Senador Pedro Simon, meu colega do Rio Grande do 
Sul, bem como do Senador Paulo Paim. Ao Senador 
Pedro Simon, especificamente, pelo fato de ter vindo 
do gabinete para me fazer uma homenagem.

Obrigada, Senador Pedro Simon.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Antes de convidar o Senador Mozarildo Caval-
canti como próximo orador inscrito, eu queria fazer a 
leitura de um expediente que está sobre a mesa.

É lido o seguinte:

OF. GLPMDB no 29/2011

Brasília, 10 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Renan Calheiros, 
como membro titular, em Substituição ao Senador 
Eduardo Braga na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania – CCJ.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração.

Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Será feita a substituição solicitada pelo Líder do 
PMDB, Senador Renan Calheiros.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

A Presidência transfere a pauta de hoje para a 
próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se na 
próxima terça-feira, dia 15.

Está encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida 

para a próxima sessão deliberativa ordinária: 

Item único:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços).

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Convido, agora, o Senador Mozarildo Cavalcanti 
como orador inscrito para usar da palavra.
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Srª Pre-
sidente, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Se revisão do orador.) – Eu gostaria, se possível tam-
bém... Primeiro, eu estava inscrito, mas, infelizmente, 
não pude comparecer no horário. Assim, quero saber 
se, depois do Senador Mozarildo Cavalcanti, seria 
possível fazer uso da palavra. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª tem direito à palavra logo depois do Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, pela ordem de inscrição.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, eu gostaria, também, de solicitar a minha 
inscrição para uma rápida manifestação como Líder do 
Governo, assim que for possível. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, es-
tive aqui nesta tribuna, já nesta nova Legislatura, fa-
lando sobre a saúde no País, aliás, uma obrigação de 
qualquer parlamentar, mas ainda mais minha, como 
médico. E tive oportunidade de pedir à Consultoria 
Legislativa do Senado uma nota informativa sobre os 
desafios da saúde. É uma matéria muito bem elabo-
rada, de 12 páginas – e, portanto, não vou lê-la toda 
–, cuja transcrição peço à Mesa para que faça parte 
do meu pronunciamento. 

Por acaso, Srª Presidente, hoje, o jornal O Esta-
do de S.Paulo publicou uma matéria dando conta do 
seguinte: mais de 70% dos brasileiros desaprovam o 
Sistema Único de Saúde, segundo o Ipea. Portanto, 
não é uma afirmação de alguém que tenha qualquer 
leviandade ao abordar o tema.

“Pesquisa com 2,7 mil pessoas mostra que falta 
de médicos e demora para marcar consulta são as prin-
cipais queixas”. Isso é o que o paciente sente quando 
procura ser atendido.

Mas o problema vai muito além disso. Quero, 
então, ler alguns trechos do estudo feito pela Consul-
toria Legislativa.

(...) é Importante chamar a atenção que 
o Sistema Único de Saúde, conhecido popu-
larmente como SUS, criado pelo Congresso 
Nacional na Constituinte de 1988, da qual tive 
o prazer e a honra de participar, tendo por ins-

piração o debate promovido pelo movimento 
da reforma sanitária brasileira, desde a década 
de 70, constitui o maior programa de inclusão 
social do País.

Isso é importante frisar: há uma série de proble-
mas de inclusão, mas não há nenhum que tenha a ver-
tente e o alcance do SUS, porque trata do bem maior 
de qualquer cidadão, que é a vida, a saúde.

Hoje, mais de 160 milhões de brasileiros 
dependem exclusivamente dos serviços públi-
cos de saúde, grande parte dos quais não tinha 
direito a esse atendimento antes do advento 
do SUS. A grande transformação operada foi 
o reconhecimento da saúde como um direito 
fundamental, e a constituição de uma política 
de saúde pública de caráter universal e igua-
litário, rompendo com o modelo até então vi-
gente de políticas focalizadas.

Isso é importante frisar: o modelo do SUS é mui-
to bom. Porém, a execução desse modelo, na prática, 
hoje, está realmente muito ruim.

O SUS lida com grandes contradições. 
Uma delas é o evidente descompasso entre o 
previsto no arcabouço legal que o instituiu e a 
realidade dos serviços, facilmente constatado 
pelas desigualdades no acesso e na utilização 
dos serviços, pela precariedade do atendimen-
to, pelas filas de espera por atendimentos e 
procedimentos, pela superlotação das emer-
gências, pela insuficiência de leitos hospitala-
res e pela escassez de recursos humanos e 
materiais nas unidades de saúde.

A análise realizada no presente docu-
mento que estou lendo abrangerá os seguintes 
aspectos, que se constituem como importan-
tes desafios colocados para o SUS e a polí-
tica de saúde:

1. os impactos da rápida transição de-
mográfica e epidemiológica sobre o setor de 
saúde;

2. a pressão pela incorporação tecnológi-
ca e os custos da assistência decorrentes;

3. o acesso aos medicamentos, a ques-
tão dos genéricos e das patentes;

4. a necessidade de ampliação da rede 
assistencial, inclusive dos serviços de urgên-
cia e emergência;

5. a necessidade de promover a dimi-
nuição do tempo de espera dos pacientes por 
exames e procedimentos;
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6. a situação da força de trabalho do SUS 
(pendências relativas às formas de contratação, 
ao regime de trabalho e à regulamentação das 
profissões de saúde); e

7. o [tão decantado] subfinanciamento 
do setor.

Na verdade, esse “subfinanciamento”, quero co-
locar entre aspas, Senador Jayme Campos, porque 
sou daqueles que têm a convicção de que o que falta 
na saúde não é dinheiro, o que falta na saúde é ver-
gonha na cara quanto à aplicação do dinheiro público. 
O que a gente vê, de modo geral, no Brasil, e tenho o 
exemplo do meu Estado em particular, é usar a saú-
de como o meio mais eficaz de fazer corrupção. É 
fácil desviar dinheiro da aquisição de medicamentos, 
porque o controle é muito complexo. No meu Estado, 
comprava-se remédio já com prazo de validade curto, 
descartavam-se alguns com prazo de validade ainda 
por vencer e aí faziam uma roda-viva de descarte de 
medicamentos, alguns com prazo por vencer, outros 
vencidos e usados com prontuários falsos, como se 
tivessem sido usados, e a aquisição de novos com 
dispensa de licitação e, assim, ganhando dinheiro à 
custa da saúde e da população.

Mas não é só aí não, é na compra de material de 
consumo. Como é que se vai, por exemplo, controlar 
adequadamente compra de esparadrapo, de gaze, de 
antissépticos, num pronto-socorro? E o consumo de 
oxigênio? Então, é realmente um lugar onde os deso-
nestos se aproveitam para roubar com mais facilidade. 
É uma pena, porque isso é um crime hediondo, roubar 
de um setor que lida justamente com o bem maior da 
pessoa, que é a saúde, que é a vida.

O Brasil vive atualmente um processo 
denominado de transição demográfica, que 
se caracteriza pela redução das taxas de fe-
cundidade [isto é, os casais, hoje, têm cada 
vez menos filhos] e de mortalidade precoce 
[reduziu-se também a mortalidade precoce], 
produzindo, portanto, o aumento da esperança 
de vida ao nascer e o consequente envelheci-
mento da população.

Tampouco houve planejamento para isso. Quer 
dizer, a nossa população está envelhecendo porque 
a expectativa de vida melhorou e, ao mesmo tempo, 
nascem menos crianças, porque há um planejamento 
familiar, pelo menos de cada família em si, não digo 
que haja um plano nacional efetivo. Mas, de qualquer 
forma, hoje se discute essa questão e o resultado está 
aqui nas estatísticas.

Esse envelhecimento da população brasileira tem 
repercussões importantes no perfil de adoecimento e 
morte da população: se até meados do século passado 
as doenças infecto-parasitárias eram a principal causa 
de morte dos brasileiros, hoje elas são grandemente 
superadas pelas doenças do aparelho circulatório – 
primeira causa de mortalidade proporcional no Brasil 
–, pelas neoplasias, isto é, o câncer, e pelas causas 
externas como acidentes.

Eu quero, antes de prosseguir, ouvir o Senador 
Jayme Campos, com muito prazer.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Mozarildo, V. Exª está tocando em um tema muito im-
portante que é a questão da saúde pública, sobretudo 
o SUS. Como V. Exª bem disse, o SUS tinha uma filo-
sofia, quando foi criado, no advento da Constituinte, 
de levar a saúde pública ao alcance, sobretudo, dos 
menos favorecidos pela sorte. Todavia, com o passar 
do tempo, lamentavelmente, podemos dizer que hoje 
é uma vergonha o que se está fazendo na saúde pú-
blica no Brasil. Hoje se veem filas intermináveis em 
todas as unidades de saúde pública. Particularmente, 
ontem assistia à televisão, de abrangência nacional, e 
vi lá um hospital público do Estado de São Paulo em 
que cidadãos estão há mais de 90 dias aguardando 
uma cirurgia, se não me falha a memória, de ortope-
dia. Mostravam e faziam um clamor e um apelo para 
que a televisão divulgasse, em nível nacional, o que 
estava acontecendo. Por outro lado, V. Exª foi muito 
pragmático, como sempre é aqui nesta Casa. Não 
se trata de falta de recurso, mas de uma boa gestão, 
tendo em vista que há recursos, mas, quando você 
vai acompanhar bem de perto a aplicação desses 
recursos, pode ter certeza de que 90% das compras 
dos remédios hoje são superfaturadas pelos hospi-
tais, lamentavelmente. A maioria dos exames de alta 
complexidade neste País é terceirizada, mas acima 
daquilo que teria de ser praticado no mercado. En-
tão, se juntarmos as peças, há evidência de que o 
que realmente precisamos é uma boa aplicação. Por 
outro lado, temos também que rever a tabela de pre-
ços praticados pelo SUS, Senador Mozarildo. V. Exª 
é médico, conhecedor profundo do assunto, e há de 
convir que não vamos ter profissionais neste País, 
sobretudo na região da Amazônia brasileira, com os 
preços que o SUS quer pagar. Para V. Exª ter noção, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, eu sou de um Estado 
de dimensão continental, de 904.000km²; onde exis-
tem cidades distantes da capital cerca de 1.600km e 
que, infelizmente, não têm um profissional de saúde. 
O cidadão precisa se deslocar, muitas vezes, 600km 
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da sua cidade, do seu município, para ir à cidade 
mais próxima onde haja médicos e profissionais de 
saúde. Por quê? A mesma tabela paga ao médico 
do Mato Grosso, da região amazônica, paga-se ao 
cidadão que está na beira-mar, na Vieira Souto, do 
Rio de Janeiro, ou que mora na Av. Paulista, em São 
Paulo. Então, temos que ter uma tabela diferenciada 
para nós da Amazônia brasileira. Caso contrário, in-
felizmente, como V. Exª bem disse – e aproveito para 
invocar aqui um pároco da minha cidade, Várzea Gran-
de –, duas coisas são importantes: primeiro, Deus; 
segundo, a vida. Mas, infelizmente, hoje, no Brasil, 
a vida parece que passou a ser coisa da última ins-
tância que se quer dentro do cenário. Por isso, vejo 
que seu pronunciamento poderá chamar a atenção. 
Diante dos dados estatísticos divulgados pelo jornal 
de caráter nacional, lamentavelmente, a sociedade 
está insatisfeita. Ou seja, 70% do povo brasileiro está 
insatisfeito com o trabalho, ou seja, com o que a saúde 
está proporcionando à nossa população. Espero que 
nós vejamos aqui, o Congresso... Alegam: “Acabou 
a CPMF, é por isso que está faltando dinheiro para 
a saúde”. É uma inverdade, Senador Mozarildo Ca-
valcanti. É uma inverdade! Com certeza precisamos 
é de uma boa aplicação do dinheiro e, sobretudo, 
compromisso do Governo com a sociedade brasileira, 
notadamente com os menos afortunados. Portanto, 
cumprimento V. Exª, um homem cuja fala, todas as 
vezes que vai a essa tribuna, repercute, porque traz 
dados, fatos que acontecem e que certamente são 
o clamor do povo brasileiro. Parabéns, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado, Senador Jayme Campos. Fico muito feliz 
com o aparte de V. Exª.

E gostaria, Senadora, que V. Exª me desse pelo 
menos dois minutos para que pudesse concluir esta 
matéria, já que não vou poder ler tudo, vou apenas 
pedir depois que seja considerado como lido.

Mas quero colocar aqui, desta pesquisa, um dos 
pontos: falta de médicos. O Brasil, Senador Jayme Cam-
pos, tem mais médicos do que o recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde, que é 1 para 1.000 
habitantes. Só que esses médicos estão onde, Sena-
dora? No Sul, no Sudeste e nas capitais das outras 
regiões. Mesmo no Sul e no Sudeste, vamos encontrar 
Municípios que não têm médicos dentro dessa propor-
ção, ou alguns que até nem têm. Fiz um levantamento, 
e há Município em São Paulo que não tem médico.

Então, o que falta? Por que não há motivação para 
um médico ir para o interior, como disse V. Exª, para 

a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste 
ou mesmo para o interior do Sul e do Sudeste? A re-
muneração. Hoje, a consulta mais cara do SUS é de 
R$25,00. É preciso ter a coragem de dizer isso para 
a população. Daqui a pouco, vamos ter na Medicina o 
que já existe na formação de professores. Os jovens 
não querem mais ser professores; daqui a pouco, os 
jovens não vão mais querer ser médicos. E falta de di-
nheiro não é. Trouxe aqui, um dia desses, a matéria de 
um jornal também de grande circulação dizendo que 
só nos últimos quatro anos na Funasa houve o rou-
bo – porque esse negócio de desvio fica muito suave 
– de R$500 milhões. Então, não falta dinheiro. O que 
falta é fiscalização e punição severa para aqueles que 
se utilizam da saúde para roubar e fazer um malefício 
grande à população.

Quero encerrar, Senadora, pedindo mais uma 
vez a transcrição da matéria do jornal O Estado de 
S.Paulo e da matéria feita pela Consultoria Legislati-
va, na íntegra, como parte do meu pronunciamento. E 
espero, dentro de poucos dias, estar com o Ministro da 
Saúde para que possamos fazer um trabalho. Isto aqui 
não é denúncia contra o Governo; ao contrário, é uma 
demonstração de confiança na austeridade...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– (...) de confiança na austeridade da Presidente Dil-
ma. E, de fato, essa austeridade, esse cuidado com a 
aplicação do dinheiro público, aliás, foi uma das partes 
do pronunciamento dela na abertura do Congresso 
Nacional: cuidar da aplicação do dinheiro que o povo 
paga de imposto.

Se isso for feito na saúde, não tenho dúvida, não 
vai faltar dinheiro; não tenho dúvida de que também não 
vai faltar médico; não tenho dúvida de que a população 
brasileira vai mudar esse perfil, porque, antes das elei-
ções, o Ibope publicou uma pesquisa em que o primeiro 
item disparado na queixa dos brasileiros quanto à sua 
vida era justamente a saúde. E aqui o estudo do Ipea 
diz claramente que 70% dos brasileiros desaprovam o 
SUS. Então, temos que fazer uma revisão e realmente 
botar o SUS para funcionar, porque, como disse V. Exª, 
Senador Jayme, a filosofia, a ideia do SUS é perfeita, 
o que falta é organizar a sua aplicação.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
art. 210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Há uma solicitação para comunicação de lideran-
ça do Senador Romero Jucá, Líder do Governo, que 
teria o espaço agora.

Convido o Senador Romero Jucá, que, pela pre-
ferência regimental, ocupará a tribuna para fazer uma 
comunicação de liderança.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, apenas quero fazer um registro impor-
tante, que diz respeito à política de desenvolvimento da 
Amazônia, em especial do meu Estado de Roraima.

Tivemos, nesta semana, a visita do Embaixador 
da China no Brasil em Roraima, com o Governador 
José de Anchieta. Foi uma visita extremamente pro-
missora, sinalizando com uma série de aspectos im-
portantes e a possibilidade de investimentos na Ama-
zônia ocidental.

Motivado por essa visita, quero reafirmar aqui e 
dizer do compromisso do Governo brasileiro, firmado 
pelo Presidente Lula na última reunião da Unasul, que 
ocorreu em Georgetown, na Guiana, da importância 
de o Governo brasileiro financiar o asfaltamento da 
estrada que liga Boa Vista a Georgetown.

É a estrada que vai abrir, sem dúvida nenhuma, 
um corredor de exportação importante para a Amazônia 
ocidental, inclusive para a Zona Franca de Manaus. Por-
que a estrada de Manaus até a fronteira com a Guiana 
já está asfaltada, foi asfaltada pelo Governo brasileiro, 
e agora nós queremos que haja financiamento para 
450 quilômetros de asfaltamento que precisa ser feito 
dentro da Guiana, para que tenhamos, efetivamente, 
de Boa Vista até um porto no Caribe, 650 quilômetros 
de asfalto, possibilitando uma condição estratégica 
importante para o nosso Estado de Roraima.

A China reafirmou o compromisso de não só ter 
interesse nos produtos que têm origem em Roraima, 
mas em bancos chineses financiarem a produção dos 
mesmos. Portanto, mais uma vez, reveste-se de impor-
tância estratégica esse compromisso que foi firmado 
com o Presidente Lula e, tenho certeza, será reafirmado 
pela Presidenta Dilma, no sentido de que tenhamos, 
ainda este ano, pactuada a construção dessa estrada, 
que será, sem dúvida nenhuma, uma redenção impor-
tante para o meu Estado.

Eu queria fazer o registro, agradecer a presença, 
a visita do Embaixador chinês, e dizer da importân-
cia dessa visita para todo o aspecto estratégico que 
estamos construindo para levar o desenvolvimento a 
Roraima. 

Obrigado, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP 
– RS) – Obrigada, Senador Romero Jucá, Líder do 
Governo, que fez uma comunicação de liderança. 
Agradecemos o senhor também pela colaboração que 
deu à Mesa falando menos tempo do que deveria e 
por direito teria.

Convido o Senador Jayme Campos, como orador 
inscrito, para falar. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, gostaria de saber qual tempo eu teria. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Dez minutos, Senador. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Acho que 
será o suficiente.

Mas, primeiro, antes de fazer o pronunciamento 
sobre o assunto de que quero falar, quero, nesta opor-
tunidade, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cum-
primentar o Ministro Milton de Moura França, Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, e o Desembargador 
Osmair Couto, Presidente do Tribunal do Trabalho de 
Mato Grosso, que, juntos, farão, no dia de hoje, lá em 
Cuiabá, o lançamento do Processo Judicial Eletrônico. 
Trata-se do sistema que será adotado pelo Judiciário de 
todo o País e que será responsável pela substituição 
dos processos físicos pelos processos eletrônicos. 

Mas, Srª Presidente, estamos diante de um avan-
ço tecnológico que, entre outras coisas, vai acelerar o 
trâmite processual, eliminar serviços manuais e buro-
cráticos de autuação do processo.

O TRT mato-grossense, pela organização e estru-
tura que tem, será o primeiro tribunal do País a testar 
o sistema que está sendo construído conjuntamente 
pela Justiça do Trabalho e pelo Conselho Nacional de 
Justiça.

Quem ganha com isso é o cidadão comum e, so-
bremaneira, a Justiça do Trabalho, que agora assumirá 
seu papel verdadeiro, que é definitivamente julgar os 
processos com celeridade. 

Nesta oportunidade, quero cumprimentar e pa-
rabenizar o Ministro Milton de Moura França e o De-
sembargador Osmair Couto. Certamente, este é um 
momento histórico do nosso Estado, sobretudo por 
ser um programa piloto que hoje se inaugura no meu 
querido Estado. 

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro falar, na verdade, um pouco do Município de Várzea 
Grande e, sobretudo, da grande Cuiabá.

Neste ambiente, discutem-se os grandes temas 
nacionais. O Senado Federal representa o oráculo do 
desenvolvimento econômico e humano do País. Por 
aqui desfilam as aflições e as esperanças de nossa 
sociedade. De nosso permanente debate afloram não 
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apenas tensões, mas sim um elenco de diagnósticos 
e soluções que aprimoram os mecanismos éticos da 
Nação brasileira.

Portanto, apresentar um assunto a tão sábio colé-
gio político significa elevá-lo ao grau de relevância das 
preocupações atemporais. Como já se sabe, quanto 
mais peculiares, mais universais são os problemas – 
e aqui mesmo acabou de dizer o Senador Mozarildo 
Cavalcanti da saúde pública deste País. Assuntos 
como esse e de outras áreas afligem, realmente, a 
população, como é o caso de segurança pública neste 
imenso País. 

Assim sendo, peço vênia aos Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras, para me ater neste pronunciamento a 
questões que atingem diretamente o meu Município de 
Várzea Grande, que é minha terra natal. Fiquem certos, 
porém, de que as mazelas dessa cidade na região me-
tropolitana de Cuiabá, a capital mato-grossense, não 
diferem em nada dos males sociais que acometem 
muitas localidades brasileiras.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora 
nosso Estado mostre índices econômicos espetacu-
lares, com uma vigorosa produção agrícola, Várzea 
Grande está-se transformando num constrangedor 
bolsão de miséria em meio aos robustos números do 
PIB regional. 

E o reflexo desse descompasso é perturbador: 
enquanto Cuiabá conseguiu reduzir em 3% o volume 
de homicídios em seu território, Várzea Grande as-
sistiu ao índice desse tipo de concorrência aumentar 
em 11%. 

Reportagem assinada pelo jornalista Renê Dióz 
– na semana passada, no domingo –, no jornal Diário 
de Cuiabá, atesta que esse cenário foi potencializado, 
nos últimos anos pela baixa qualidade de vida da maio-
ria da população e pela ausência do Poder Público na 
elaboração de políticas afirmativas no Município.

Se comparados com Cuiabá, cidade dividida 
apenas por um rio e com aspectos econômicos e cul-
turais indissociáveis, os indicadores sociais várzea-
grandenses são lastimáveis. Basta dizer que o Índice 
de Desenvolvimento (IDH) de Várzea Grande chega a 
0,79 contra 0,821 da capital mato-grossense. 

Já pelo Atlas do Desenvolvimento Humano do 
Brasil, 24,3% da população várzea-grandense vive 
abaixo da linha da pobreza, enquanto em Cuiabá o 
número é 18,8% das famílias com renda per capita 
inferior a meio salário mínimo. Em contrapartida, na 
última década, o crescimento demográfico de Várzea 
Grande superou o cuiabano, com um crescimento mé-
dio anual de 1,62% contra 1,33% da capital. 

Os resultado dessas variáveis não poderia ser 
outro senão a desesperança e a violência. Ou seja, um 

sinistro índice de um assassinato para cada grupo de 
2,2 mil habitantes no ano de 2010, sendo que o maior 
indutor da criminalidade é o tráfico de drogas, um fe-
nômeno cada vez mais constante nas periferias, que 
são regiões abandonadas pelo Poder Público. 

Quanto mais vacilante e leniente for o Estado, 
mais forte e articulado será o tráfico. Os jovens, sem 
emprego, sem diversão sadia e cultura, estão vulne-
ráveis e são presas fáceis do crime. A marginalidade 
sobrevive do limbo da corrupção e da incompetência 
dos administradores públicos.

Várzea Grande passa por um momento espe-
cialmente triste de sua história administrativa, com o 
desinteresse das autoridades municipais pelo sofri-
mento e pela angústia da comunidade. Setores como 
saúde, educação, segurança pública e saneamento 
vivem uma fase caótica.

O sentimento de abandono é latente, e a inap-
tidão dos gestores para enfrentar suas tarefas mais 
elementares tem criado um clima de insegurança e 
desespero entre os habitantes da nossa cidade.

Faço este lamentável registro, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, para expressar minha preocupação 
com os destinos da minha cidade, bem como para aler-
tar a sociedade várzea-grandense de que o Senado 
Federal não ficará alheio ao sofrimento de nossa gente. 
Envidarei todos os esforços, para garantir tranquilidade, 
harmonia e programas públicos que possam garantir o 
pleno desenvolvimento para Várzea Grande.

E aqui, nesta Casa, há mais dois Senadores do 
Estado. E quero aproveitar para convidar, mesmo não 
estando aqui presentes, o companheiro e Senador 
Pedro Taques e o Senador Blairo Maggi, para que nos 
unamos em favor do povo várzea-grandense, na bus-
ca de recursos e obras que permitam que o Municí-
pio atravesse esse nevoeiro de incertezas e recupere 
sua reconhecida vocação para o progresso e para o 
bem-estar social.

Como disse anteriormente, Srªs e Srs. Senado-
res, quanto mais local for o problema, mais universal 
será a sua equação. Afinal, Várzea Grande é o pedaço 
do Brasil que chamo de meu lugar.

Na medida, Senador Mozarildo, demais Sena-
dores, Srª Presidente, tive a primazia de ser 14 anos 
Prefeito daquela cidade. Naquela oportunidade, como 
Prefeito, fizemos uma verdadeira revolução. Constru-
ímos o primeiro hospital público na década de 1980, 
dando à cidade os primeiros 150 leitos hospitalares. 
Construí um magnífico e extraordinário pronto-socorro, 
que, todavia, lamentavelmente, hoje vive em estado de 
petição, em verdadeiro abandono. 

E aqui faço um apelo desta tribuna às autoridades 
daquele Município, sobretudo do Estado, ao Governador 

371ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



02658 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

Silval Barbosa, para que tomem algumas providências, 
porque como está lamentavelmente não pode ficar. Em 
que pese o Ministério Público, a Defensoria Pública 
estarem cobrando das autoridades municipais, como 
bem disse o Senador Mozarildo, há a alegação de que 
não existe recurso. 

Será possível que a prefeitura da segunda maior 
cidade do Estado, que tem a segunda maior população, 
o segundo colégio eleitoral, 300 mil habitantes quase, 
com uma receita pujante... Há ali um parque industrial. 
A Sadia Oeste, a Coca-Cola, grandes grupos empre-
sariais estão lá localizados. No meu tempo, existiam 
recursos, Senador Mozarildo, não faltavam, e hoje não 
há recursos para comprar sequer uma pastilha de Ci-
balena naquele pronto-socorro.

Então, acho que chegou o momento de fazermos 
com que não só o Governo Federal, mas também os 
governos estaduais assumam, compartilhem com os 
Municípios políticas públicas que possam dar uma me-
lhor condição de vida ao povo do Brasil, mas sobretudo 
do meu querido Município de Várzea Grande.

Agradeço a oportunidade. 
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Há uma comunicação de liderança: Senador Fran-

cisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.
Em seguida à comunicação de liderança, o Se-

nador inscrito Lindbergh Farias.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, segmentos da indústria 
brasileira estão sofrendo uma grave crise, estão amea-
çados pela entrada no País de produtos importados da 
Ásia com práticas desleais de comércio. As regras do 
comércio internacional permitem que sejam tomadas 
medidas para coibir essa prática desleal de comércio. 
São elas o direito compensatório, o antidumping e a 
salvaguarda. Existe o direito compensatório, quando 
determinado país concede subsídios não permitidos 
pela Organização Mundial de Comércio (OMC) a em-
presas nele situadas. Existe a medida antidumping, 
quando uma empresa, em decorrência de situação de 
mercado, reduz o preço de sua mercadoria, para ga-
nhar o mercado em outro país. Existe a salvaguarda, 
quando há um surto enorme de importação; pela ne-
cessidade de se protegerem indústrias locais, o país 
coloca a sua salvaguarda.

O sistema comercial do Brasil está muito lento, 
muito burocratizado. É constituído de pessoas e de 
técnicos altamente competentes, mas, entre o mo-
mento em que uma empresa brasileira entra com uma 
reclamação e aquele em que uma decisão é tomada, 

mesmo nos casos em que lhe é reconhecido o direito 
de proteção, a empresa praticamente já está obrigada 
a fechar suas portas.

O setor têxtil, o setor calçadista, o setor de brin-
quedos no Brasil estão sofrendo uma competição 
muito desleal de produtos asiáticos, e nós ficamos de 
braços cruzados. Nesse mundo em que todos se pro-
tegem, o nosso sistema de defesa comercial precisa 
ser agilizado. Precisamos ter condição, inclusive, de 
aplicar direitos provisórios, no momento em que a re-
clamação é feita.

Além disso, Srª Presidente, o Governo tem de 
começar a raciocinar e se antecipar ao início dessas 
medidas que visam a coibir essas práticas desleais de 
comércio antes mesmo que, às vezes, pequenas e mé-
dias empresas tomem essa iniciativa, porque, muitas 
vezes, elas não têm serviço jurídico, elas não sabem 
o caminho para pedir a anulação dessas práticas des-
leais, e, quando a medida é tomada, praticamente elas 
já desapareceram.

Por isso, aqui, na condição que assumi, nesses 
cinco minutos, como Líder do Partido Progressista, 
quero fazer um apelo muito grande ao Governo para 
agilizar o sistema de defesa comercial do País. Não po-
demos ver indústrias nossas, com grande capacidade 
de geração de emprego e de renda, altamente empre-
gadoras de mão de obra e de matéria-prima nacional, 
desaparecerem em decorrência de uma competição 
desleal de produtos asiáticos. Quero fazer aqui um 
apelo ao Ministro do Desenvolvimento, um empresário 
e político competente, que conhece profundamente a 
problemática, para que agilize o sistema.

Hoje, há a seguinte situação: se uma empresa 
se sente ameaçada por uma medida de dumping, ela 
entra com uma reclamação no Ministério do Desenvol-
vimento e, posteriormente, vai a quatro instâncias, à 
instância técnica do Ministério, à instância de técnicos 
ministeriais, à instância de Ministros. Assim, às vezes, 
acontece o seguinte: um determinado produto que en-
tra no Brasil, na base do dumping, atinge a indústria, 
mas pode beneficiar outros setores.

O Itamaraty, às vezes, reage à aplicação de me-
didas em decorrência de situações políticas. Isso tem 
de acabar. Temos de modificar o sistema comercial, de 
fazer um colegiado, como se fosse um Cade, como se 
fosse um conselho de contribuintes, em que as pes-
soas tenham mandatos, em que os técnicos tenham 
mandatos, em que não haja a pressão de cada Mi-
nistério, mas em que se veja, pelas regras internacio-
nais, se houve realmente subsídios que exigem direito 
compensatório, se houve medidas de mercado que 
exigem o antidumping, recorrendo também à salva-
guarda, que é o mais fácil, o menos burocratizado do 
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sistema de defesa comercial e que não está sendo 
utilizado no Brasil.

Desse modo, faço um apelo ao Ministro do De-
senvolvimento, para que agilize o sistema de defesa 
comercial, porque, se isso não for feito, importantes 
segmentos na indústria nacional fecharão suas portas, 
com graves consequências para a geração de renda 
e de emprego.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Líder Francisco Dornelles. De fato, 
essa questão é gravíssima. O setor coureiro calçadista, 
citado por V. Exª, perdeu milhares de empregos. Re-
cuperada a crise desse setor, agora volta a esperteza 
comercial – como o senhor bem apontou – e é preci-
so urgência nessas medidas de proteção à indústria 
brasileira.

A China, que foi condenada pela OMC, auto-
rizando o Brasil a ter uma sobretaxa para calçados 
provenientes da China, agora encontrou, por terceiros 
países, a chegada do mesmo produto ao Brasil, pro-
vocando o mesmo problema.

O setor da indústria têxtil brasileira vive a sua 
maior crise, bem referida pelo meu caro e querido 
Líder Francisco Dornelles. Então, de fato, esse é um 
problema que as autoridades brasileiras precisam se 
debruçar urgentemente, sob pena de consequências 
sociais muito graves, além de uma perda de competi-
tividade no mercado internacional.

Obrigada, meu caro Líder.
Como orador inscrito, como havíamos anunciado, 

concedo a palavra agora ao Senador Lindbergh Farias, 
do Rio de Janeiro.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmª Srª Presidente Ana Amélia, quero começar 
cumprimentando essa referência do Rio de Janeiro, o 
Senador Francisco Dornelles, que, hoje – esta é uma 
vitória para o nosso Estado –, foi nomeado Presidente 
da Comissão de Reforma Política e fez um pronuncia-
mento muito importante. 

Estou convencido também, Senador Francisco 
Dornelles, pelas declarações do Ministro Fernando 
Pimentel, que tem de haver uma política de proteção 
industrial, principalmente por esse problema do câm-
bio, com a desvalorização do dólar, com a desvalori-
zação da moeda chinesa. É uma concorrência desleal 
com a nossa indústria. Tenho visto, Senador Francisco 
Dornelles, que o Ministro Fernando Pimentel é um de-
fensor desse setor, assume uma postura muito firme 
de defesa da nossa indústria. Penso que a política in-
dustrial do Governo da Presidenta Dilma, com certeza, 

vai ser reforçada com a atuação do Ministro Fernando 
Pimentel e do Ministro Aloizio Mercadante.

Mas vou ao meu tema. Eu queria, Senador Fran-
cisco Dornelles, falar sobre o nosso Rio de Janeiro, a 
nossa região serrana. Se, hoje, comemoramos a indi-
cação do Senador Francisco Dornelles como Presiden-
te da Comissão de Reforma Política, ontem, o Rio de 
Janeiro também teve uma vitória aqui com a indicação 
do Ministro Luiz Fux, que, neste Senado, passou por 
uma sabatina de forma brilhante e que também é do 
nosso Estado. Mas não posso deixar de falar do so-
frimento do povo do Rio de Janeiro, em especial, da 
região serrana. São quase 900 mortos.

Eu queria, Exmª Srª Presidente, agradecer a todo 
o País a solidariedade. Houve uma grande corrente de 
solidariedade de todos os Estados da nossa Federa-
ção, e eu, como Senador do Estado do Rio de Janeiro, 
quero, aqui, agradecer ao Brasil.

Eu estava em Brasília, Srª Presidente, no dia da 
chuva. Estive, pela manhã, com o Ministro Palocci, que 
telefonou para a Presidenta Dilma Rousseff, que pe-
diu que uma delegação de Ministros se encaminhasse 
para a região serrana. Tive a oportunidade de estar 
presente com o Ministro Fernando Bezerra e com o 
Ministro Luiz Sérgio nessa reunião, em Brasília, pela 
manhã, e viajei para a região serrana no primeiro dia 
à tarde. Ali, Senador-Ministro Francisco Dornelles, na-
quele primeiro sobrevôo, percebemos que a dimensão 
era muito maior. Na hora, falavam em vinte ou trinta 
mortos. Quando a gente sobrevoou aquela região, a 
gente viu que a tragédia era muito maior.

O Governo Federal – a Presidenta Dilma, no outro 
dia, esteve na região Serrana, visitou Friburgo – tomou 
providências, o Exército esteve na região. Durante todo 
esse período, o mais importante era salvar vidas, tirar 
pessoas das áreas de risco. Mas, agora, chegamos ao 
segundo momento, e a discussão é a da recuperação 
econômica daquela região. Hoje, apresentei – eu os 
protocolei nesta Casa – seis projetos. Falo da recupera-
ção econômica, porque teremos dificuldades por anos. 
Há muito desemprego. O Governo Federal lançou uma 
linha de incentivos, pelo BNDES, de R$400 milhões. 
Foi uma grande iniciativa do Governo Federal.

Agora, estou apresentando duas iniciativas, e uma 
delas trata da isenção tributária, da isenção de tributos 
federais, por prazo determinado, para que a gente aju-
de na recuperação daquela região. Nosso projeto de 
lei autoriza a União a conceder isenção fiscal, anistia 
e remissão, totais ou parciais, bem como suspensão 
temporária do prazo para o pagamento de tributos, para 
pessoas físicas e jurídicas atingidas por desastres, na 
forma a ser regulamentada pela Receita Federal, e 
dá outras providências. Esse projeto de lei deixa claro 
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que as empresas que receberem tais benefícios ficam 
vedadas de praticar demissões de funcionários sem 
justa causa, durante o tempo que durarem os referidos 
incentivos fiscais, sob pena de revogação.

Além da apresentação desse projeto de lei, te-
nho ido ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da In-
dústria e Comércio, e estamos discutindo com o Go-
verno Federal como fazer a aplicação dessa política 
de isenção tributária. Associamos a ela outro projeto 
que fala de linhas de crédito, como a do BNDES. A 
taxa de juros da linha de crédito especial de que fa-
lamos não poderá exceder à Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP). Então, apresentamos duas medidas de 
recuperação econômica: uma de estímulos, por parte 
de instituições financeiras para a região, e a outra de 
isenções tributárias.

Srª Presidente, é preciso reconhecer, e a Presi-
denta Dilma fez isso quando enviou sua mensagem 
ao Congresso Nacional, que o marco legal do Sistema 
Nacional de Defesa Civil é muito frágil. Quando deba-
temos o assunto, quando conversamos com as pes-
soas no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do País, 
as pessoas perguntam: será que, no próximo ano, não 
poderá acontecer situação parecida com essa?

Aqui, todos nós temos de assumir nossas respon-
sabilidades, a debilidade de todos os governos, a debili-
dade da nossa legislação, do marco legal. Foi aprovada 
pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso Nacional, 
em dezembro passado, uma legislação que atualizava 
o Sistema Nacional de Defesa Civil. Mas devo dizer 
que, infelizmente, a Lei nº 12.340, de 2010, ao invés 
de avançar, retroagiu. A Lei, na verdade, abandonou 
a lógica do sistema integrado de defesa civil. Não há 
divisão de competências claras, não há responsabili-
dade para Estados e para Municípios, não há prazos, 
não há metas. E devo dizer que, junto à Lei, existe o 
Fundo Especial para Calamidades Públicas, que não 
trata de prevenção. É um Fundo que não funciona, é 
um Fundo que diz que, a cada recurso liberado pelo 
Município ou pelo Estado, o Governo Federal tem de 
liberar o dobro. Mas esse Fundo, de 1994 até agora, 
não funcionou.

Então, devo dizer que, infelizmente, nosso mar-
co legal do Sistema Nacional de Defesa Civil é muito 
frágil, é débil, e a Presidente Dilma, na sua mensagem 
ao Congresso Nacional, chamou o Congresso a um 
grande esforço, para, junto com o Governo Federal, 
apresentar uma legislação sobre o Sistema Nacional 
de Defesa Civil.

Apresento aqui quatro projetos. O primeiro tra-
ta do Cadastro Nacional das Áreas de Risco. Parece 
um exagero, mas não existe esse Cadastro Nacional 
de Áreas de Risco. Ninguém sabe o tamanho dessa 

encrenca no País, ninguém sabe quantas pessoas 
moram em áreas de risco. As prefeituras não são co-
bradas, e devo dizer – fui prefeito e conheço os pre-
feitos – que muitos prefeitos sabem de cor qual é a 
sua área de risco.

Pois bem, o que apresento nesse projeto? Em 
seis meses, todas as prefeituras seriam obrigadas a 
enviar ao Ministério da Integração a relação das suas 
áreas de risco. O Município que não enviá-la em seis 
meses fica inadimplente com o Governo Federal. Faço 
isso, porque temos de criar um processo, temos de 
criar uma marcha nacional em relação a esse tema. 
V. Exªs vão ver, no momento em que os prefeitos fo-
rem cobrados, a resposta, porque, na maior parte dos 
Municípios brasileiros, as pessoas sabem claramente 
onde é que existem seus maiores problemas, suas en-
costas. Este é um primeiro passo: dar metas. Então, 
falamos na criação do Cadastro Nacional.

Apresento também outro projeto de lei que altera 
o programa Minha Casa, Minha Vida. Inclusive, já foi 
feito da parte do nosso Governador do Estado do Rio 
de Janeiro, Sérgio Cabral, e do Prefeito da Cidade do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um pedido expresso à 
Presidenta da República: a alteração no Minha Casa, 
Minha Vida.

(Interrupção do som.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Obrigado pela tolerância.

Apresento um projeto de lei nesse sentido, para 
que 100% do Minha Casa, Minha Vida possam ser di-
rigidos às pessoas das áreas de risco. Hoje, somente 
50% têm essa destinação. Por um critério qualquer do 
projeto, os outros 50% têm de ser sorteados. Então, 
vamos corrigindo isso.

Falamos também na criação de um Força Na-
cional de Defesa Civil, nos mesmos moldes da Força 
Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de 
Segurança Pública requisita os membros dos Estados. 
Não estamos criando aqui gastos. Uma Força Nacio-
nal de Defesa Civil pode dar mais agilidade na hora de 
enfrentarmos catástrofes, mais mobilidade.

E apresentamos um último projeto, que fala so-
bre a obrigatoriedade de um plano diretor. As cidades 
com menos de 20 mil habitantes não são obrigadas a 
construir seu plano diretor.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Então, apresentamos outro projeto de lei – já estou 
terminando, Srª Presidente –, para que as cidades com 
menos de 20 mil habitantes em que há áreas de risco 
sejam obrigadas, no prazo de cinco anos, a construí-
rem seus planos diretores.
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Senador Jayme, concedo-lhe o aparte. É um 
prazer.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Com a 
devida vênia, Srª Presidente, eu queria apenas asso-
ciar-me às palavras do ilustre Senador Lindbergh na 
medida em que a tragédia comoveu toda a sociedade 
brasileira. Lamentavelmente, assistimos à verdadeira 
tragédia que aconteceu nas cidades serranas do Rio 
de Janeiro. Mas quero chamar a atenção, sobretudo do 
Senador Lindbergh, para a importância de o Governo 
Federal apresentar uma política muito clara e definida 
em relação aos investimentos, para evitarmos, com 
certeza, que ocorram novas tragédias. Muito pouco 
foi investido. V. Exª acompanhou os números dados, 
diante da tragédia que aconteceu, pelo Ministério da 
Integração, responsável pela Defesa Civil nacional. 
Quase nada foi investido no Rio ou em outros Estados 
da Federação. Isso já aconteceu, há pouco tempo, em 
Angra dos Reis, que V. Exª acompanhou. Houve tragé-
dia no Nordeste, houve tragédia em Santa Catarina. 
É preciso que o Governo Federal defina uma política 
em relação aos investimentos. Sobretudo, Prefeito e 
Senador Lindbergh, é preciso que os prefeitos tenham 
responsabilidade na ocupação do solo. Há leis claras 
no código das cidades, que foi aprovado lá atrás, no 
Governo Fernando Henrique Cardoso, para que o 
uso do solo seja feito de forma racional e, sobretudo, 
responsável diante de tragédias que têm acontecido 
todos os dias neste País. Dessa forma, V. Exª faz um 
pronunciamento aqui que não é só para o Rio de Ja-
neiro, mas para o Brasil. O projeto de lei que V. Exª 
está propondo serve a todo o território nacional, para 
evitarmos que tragédias como essa voltem a ocorrer, 
seja no Rio, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste. 
Quero me associar ao seu discurso e cumprimentar V. 
Exª pela fala pertinente em relação ao momento. La-
mentavelmente, o Estado do Rio de Janeiro, em seus 
Municípios da área serrana, vivenciou momentos os 
mais críticos. Dói o coração de todos nós brasileiros 
que acompanhamos essa tragédia. Parabéns, Sena-
dor Lindbergh!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Eu lhe agradeço, Senador.

Passo a palavra para o Senador Francisco Dor-
nelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Quero cumprimentar o Rio de Janeiro por contar com 
um Senador da competência, da estirpe e da inteli-
gência do Senador Lindbergh. Quero dizer a V. Exª da 
minha concordância plena com a análise feita por V. 
Exª, da importância de integrar os Municípios nessa 
política toda de reorganização do Estado brasileiro, e 

dizer que todos eles têm a minha integral aprovação. 
Parabéns ao Rio por ter mandado V. Exª ao Senado!

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Quero novamente, Senador Francisco Dornelles, dizer 
que sou seu liderado nesta Casa. Agradeço ao Presi-
dente Sarney pela nomeação de V. Exª para Presidente 
da Comissão de Reforma Política. Agradeço o aparte 
ao Senador Jayme Campos.

Quero dizer que, na verdade, os recursos do 
Governo Federal não são só os do Ministério da In-
tegração. É preciso que se diga, a bem da verdade, 
que o Governo Federal, com o PAC, tem feito muitas 
obras de prevenção às enchentes, obras de drenagem. 
Agora, está saindo o PAC II, que prioriza o combate a 
catástrofes como essa. Mas é preciso reconhecer que 
o Brasil ainda não tem uma história nessa questão. E, 
agora, cada vez mais, com as mudanças climáticas 
que estamos enfrentando, temos de nos preparar com 
mais força para episódios como esse.

Para concluir, quero dizer que o que não pode 
acontecer é que, no próximo ano, na existência de 
algum desastre, estejamos na situação em que nos 
encontramos hoje, sem a constituição de um marco 
legal, sem a constituição de um processo que fortale-
ça a construção de um grande Sistema Nacional de 
Defesa Civil.

Muito obrigado, Exmª Srª Presidente Ana Amélia, 
pela tolerância. Quero agradecer aos Srs. Senadores 
e às Srªs Senadoras.

Quero cumprimentar o Presidente Sarney. Acabo 
de sair de seu gabinete, pois fui lhe fazer uma solici-
tação. Tivemos uma conversa sobre a constituição de 
uma Comissão para discutir os assuntos da pessoa 
com deficiência. Quero agradecer-lhe de coração. É um 
tema a que pretendo me dedicar nesta Casa. Estive 
conversando, em alguns momentos, com o Presiden-
te Sarney. Antes de assumir meu mandato, Senador 
Francisco Dornelles, estive conversando com o Presi-
dente Sarney e, no meio de uma conversa longa, falei 
sobre a pessoa com deficiência. Naquele momento, o 
Presidente Sarney parou tudo e tratou desse assunto 
comigo. Houve uma pauta lá, e, hoje, tivemos uma reu-
nião. Quero agradecer-lhe a sensibilidade. Depois, eu 
soube que o que há de mais avançado na legislação 
brasileira foi aprovado quando o Presidente Sarney 
era Presidente da República. Vamos continuar esse 
trabalho com a constituição dessa Comissão. Quero 
muito agradecer a sensibilidade ao Presidente Sarney 
em relação ao tema, porque são muitos pais e mães 
neste País que lutam no seu dia a dia, há muita gente 
excluída. Podemos fazer a vida de muita gente melho-
rar a partir dos nossos trabalhos aqui. Muito obrigado, 
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Presidente Sarney. Vamos fazer um grande trabalho 
nessa Comissão.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Lindbergh Farias. 

Eu queria acrescentar algumas palavras ao seu 
pronunciamento pelo significado da tragédia na região 
serrana do Rio de Janeiro, que comoveu o País inteiro 
e despertou a solidariedade nacional. 

Quero dizer-lhe que, hoje pela manhã, junto com 
a comitiva do Rio Grande do Sul, liderada pela Depu-
tada Manuela d’Ávila, que é a coordenadora da ban-
cada gaúcha, estivemos com o Ministro da Integração 
Nacional Fernando Bezerra Coelho, que reconheceu 
que a Defesa Civil hoje no nosso País opera na emer-
gência, não na prevenção. O Ministro anunciou estudos 
para essa prevenção. 

O meu Estado hoje, o Rio Grande do Sul, enfrenta 
ao mesmo tempo, no litoral, enchentes; na região da 
serra, granizo; em outras regiões, a seca. Além disso, 
na região metropolitana, no final de semana, tivemos 
problemas provocados por excessos de chuvas, que 
provocaram enorme distúrbio no comportamento da 
região metropolitana. Então, a prevenção agora é uma 
questão também de emergência. 

Obrigado ao senhor. Receba a solidariedade do 
povo gaúcho à tragédia do Rio de Janeiro. Vamos cuidar 
disso e também discutir a questão do pacto federativo. 
Obrigada pela gentileza. 

Agradeço ao Presidente Sarney, que, dono desta 
cadeira, estando aqui presente, concede-me o privilé-
gio de, nessa curta interinidade, ficar aqui para ouvir 
essas palavras. Agradeço a sua presença aqui e a 
solidariedade renovada. Muito obrigada.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – A 
senhora está é honrando esta cadeira.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amelia. Bloco/PP – 
RS) – Aqui é assim, eu tenho vários chefes. É muito 
bom isso, viu, Presidente Sarney?

Agora, usando o espaço da Liderança, tem a pa-
lavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Sr. 
Presidente José Sarney, a nobre Senadora na Presi-
dência, os ouvintes da Rádio Senado, as pessoas que 
nos veem pela TV Senado, os meus amigos Senadores 
e Senadoras, os cidadãos do Brasil inteiro que vêm a 
esta Casa – cumprimento em especial, na galeria, o 
casal Paula e Ivonildo, meus amigos lá da Rondônia 
do nosso querido Senador Raupp, que estão nos vi-
sitando aqui.

Srª Presidente, vou tentar ser sucinto. Embora 
quisesse tratar de diversos assuntos, vou só enumerá-

los, já que o tempo, nessa questão, é meu inimigo por 
conta da profundidade desses temas.

Srª Presidente, nós começamos uma nova Legis-
latura, e Deus me deu a oportunidade de voltar a esta 
Casa. Vou continuar a mesma luta, o mesmo embate 
que me trouxe para esta Casa e no qual me mantive 
no mandato: o enfrentamento da violência, o enfrenta-
mento das drogas e do narcotráfico, o enfrentamento do 
abuso de crianças, da pedofilia, indignidade cometida 
contra a família brasileira e contra as crianças. 

Nós não vivemos no país de Alice nem no mundo 
fantástico de Bobby. A violência que campeia no País 
é por conta de a família brasileira ter se afastado de 
sua responsabilidade no que diz respeito à criação dos 
filhos, abrindo mão dessa responsabilidade e debitan-
do-a na conta dos políticos e da polícia, que não têm a 
atribuição de criar nem educar os filhos alheios.

Venho, há trinta anos, tirando drogados da rua 
e recuperando pessoas. Isso é importante? É, mas 
mais importante do que a UTI é a prevenção. A Se-
nad, Secretaria Nacional Antidrogas criada no governo 
Fernando Henrique para gestar políticas públicas de 
prevenção, não cumpriu o seu papel. Ao contrário, ao 
deixar o governo, o Dr. Fernando Henrique deixou um 
orçamento de R$65 para a Senad e, agora, ele alardeia 
por aí a legalização das drogas, faz discursos nesse 
sentido. Eu quero tratar desse tema, porque o doutor 
não conhece o País que ele governou.

A Veja traz esta semana, em sua capa, Fernan-
dinho Beira-Mar, que investiguei na CPI do Narcotrá-
fico – durante toda a investigação, foram mandados 
de prisão, a busca no Paraguai até à prisão na Co-
lômbia. Ele continua mandando, continua traficando, 
fazendo do Brasil um entreposto, usando os nossos 
aeroportos e os nossos portos para distribuir a morte, 
a desgraça e o choro pelo mundo inteiro. Faz isso de 
dentro de uma cela. Ora, celular não nasce na parede, 
laptop não nasce no chão. O salvo-conduto do crime 
é a autoridade. Há que se rever o sistema penitenci-
ário brasileiro.

Não tenho tempo para tratar com profundidade 
esse tema, mas temos instrumentos para enfrentá-lo, 
e eu disse isso à Presidente Dilma. Não basta fazer 
um plano para acabar como crack. Como acabar com 
o crack? Será que vamos acabar com ele? Não, não 
vamos. O plano é no sentido de chamar a família para 
dentro, para fazer uma discussão preventiva a partir 
da família e chamar a sociedade a cumprir a sua res-
ponsabilidade, até porque, Senador Paim, o problema 
do Brasil não é cocaína nem crack, o problema do 
Brasil é o álcool.

Aliás, fico muito triste, Srª Presidente, diante da 
violência que campeia neste País, da mortandade que 
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bate à porta das famílias, independentemente de sua 
classe social. O crack e a cocaína estão nos condomí-
nios, o crack e a cocaína estão no morro, estão tam-
bém no asfalto, na escola, na fronteira, nos grandes e 
pequenos centros.

Quinze anos atrás se via essa hipocrisia de debi-
tar na conta dos pobres quando os ricos já cheiravam 
cocaína também. E no Brasil é assim: todo problema 
grave que acontece é debitado na conta dos pobres 
para depois trazerem os ricos para dentro, quando eles 
já participam de tudo isso. 

Nós vivemos um drama neste País, e é duro ver 
o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, que deve-
ria ser exemplo para as crianças do Brasil, virar garoto 
propaganda de bebida alcoólica. E nós não falamos 
nada, ninguém reage a nada! E viva Pelé, que nunca 
aceitou, ao longo de sua vitoriosa trajetória, fazer uma 
publicidade de bebida alcoólica ou de cigarro, não ce-
deu aos números. Precisamos criar um mecanismo 
para evitar que o sujeito que chega à Seleção Brasileira 
para nos representar vire logo garoto propaganda de 
bebida alcoólica, levando as crianças a pensar que, 
para ser ídolo, é preciso beber.

O nosso problema não é cocaína nem crack. Os 
meninos começam a beber em casa, aprendem com 
pai e mãe, é na geladeira deles, não é na minha que 
está a bebida. Não é no Conselho Tutelar, não é na 
Polícia Militar que ele viu a bebida: viu em casa. Co-
brar da classe política é até uma covardia, cobrar da 
polícia é mais covardia ainda, porque a polícia não foi 
instituída para criar filho de ninguém; criar filho é pri-
vilégio de pai e mãe, filho é dádiva de Deus.

Vivemos dias difíceis tentando buscar uma manei-
ra de criar um projeto mirabolante que possa resolver 
de forma definitiva esse problema.

Srª Presidente, temos no Brasil uma vocação 
muito grande para o esporte. No final de semana pas-
sado, o Brasil assistiu à chamada luta do século. An-
derson Silva, um menino negro de São Paulo criado 
pelo avô em Curitiba, virou ídolo do mundo ao vencer 
Vítor Belfort – são dois campeões que são ídolos do 
mundo, dois brasileiros. 

Fui lá, tive essa oportunidade. Esta é a luva do 
Anderson, do meu amigo Anderson, o vencedor. Esta 
é a bandagem do Anderson, que ele usou na mão 
– ele me deu a bandagem da mão direita. O Steven 
Seagal, ídolo americano de Hollywood, implorou para 
o Anderson lhe dar a bandagem da mão esquerda. 
O que evitou que o Anderson fosse para as drogas, 
assim como o Vítor Belfort, o nosso querido Paulo 
Thiago, do Bope de Brasília – o policial Paulo Thiago, 
campeão, ídolo americano de Brasília –, o nosso que-
rido Wanderlei Silva, os irmãos Nogueira, o Minotauro 

e nosso querido Lyoto do Pará? São inúmeros talentos 
do Brasil que encantam o mundo. Eles se recusam a 
beber refrigerante!

Esta foi a camisa do evento. Aqui está um exem-
plo de dois jovens pais de família que recusaram as 
drogas, que recusaram a bebida alcoólica e se tor-
naram campeões. Eles podem ser exemplo para as 
nossas crianças. 

Há que se fazer um laboratório e levar o jiu-jitsu, 
o wrestling e o boxe para as escolas.

Esses são verdadeiros ídolos campeões! 
Esta aqui, Srª Presidente, foi a camisa que o 

Anderson vestiu. O Anderson, que hoje é um ídolo 
do mundo, era funcionário do Mac Donald’s. Quan-
do o Vítor era campeão do mundo, o Anderson nem 
pensava em lutar. Mas temos tanta gente boa aqui: 
o Erick Silva, o Marcelo, o Crocotá. Todos do Brasil! 
Senador Ricardo Ferraço, o nosso campeão Jacaré, 
tão decantado e amado pela Amazônia, entra fazendo 
uma boca de jacaré. Sabe o que eu descobri? O Ja-
caré não é da Amazônia, mas de Cariacica, de Nova 
Rosa da Penha.

Todos os amigos de infância de Jacaré morreram 
na droga em Cariacica, Senador. Jacaré se recusou! É 
o campeão mundial do Strikeforce, nos Estados Uni-
dos. Ele venceu na quarta-feira retrasada, na defesa 
do seu título, porque recusou as drogas.

O que os homens públicos têm que fazer? Neste 
País, é bonito o homem público beber. O técnico da 
seleção brasileira é garoto propaganda de bebida al-
coólica! Ontem, em uma blitz, Adriano foi pego no Rio. 
Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ora, isso 
não pode acontecer! Ele é ídolo das crianças! 

E o que estamos fazendo? Como reduzir a vio-
lência neste País? O País precisa de uma engrenagem 
completa, e faz parte dela a redução da maioridade 
penal. Um homem de 16 ou 17 anos é um homem, 
que estupra, mata e sequestra! É um homem que põe 
uma arma na cabeça de um cidadão trabalhador ou 
aposentado e diz “perdeu, vagabundo!”, tomando seu 
salário. Isto se não entra na casa dele e estupra sua 
mulher ou mata um empresário que gera cinquenta, 
duzentos empregos. Esse homem que põe comida na 
mesa de famílias morre assassinado por um macho de 
17 anos. Quando a polícia põe a mão nesse assassino, 
ele diz “tira a mão de mim porque eu sou menor e co-
nheço meus direitos”. Direito é uma ova! Quem comete 
crime tem que responder pelo crime que cometeu. E 
a Nação precisa se levantar para fazer a redução da 
maioridade penal. 

De cada dez crimes neste país, oito são cometi-
dos por um homem de 17 anos.

(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu pedi uma 
audiência com o Ministro da Justiça já tem dez dias. 
Antes ele me atendia, agora não está me atendendo 
mais, não dá retorno. No segundo turno era meu ami-
go... Estou esperando um retorno, Paim, porque tenho 
algumas idéias para passar. Tem trinta anos que eu tiro 
drogados da rua. V. Exª conhece minha instituição. 

Conheço os dois lados do balcão, Srª Presidente. 
Minhas filhas foram criadas nos braços dos drogados. 
Minhas filhas nasceram e eles já estavam na minha 
casa. É o que respiro, é o que faço. Precisamos. A 
indignidade do abuso de crianças neste País é uma 
coisa que não se compara. Dos três maiores abusa-
dores do planeta, estamos no meio. E em crimes de 
Internet, somos os maiores consumidores de pedofilia 
do planeta na Internet.

Avançamos com a CPI da Pedofilia. Essas cau-
sas todas me movem. É com elas que vou continuar, 
lutando pelos interesses da sociedade, mas vou cru-
zar este País.

Eu queria pedir às pessoas que me ouvem ou 
que me vêm na TV Senado que mandem uma suges-
tão para cá. Queria que vocês mandassem um e-mail 
para a CBF perguntando quais são os critérios. Se 
uma criança olhar para o técnico da seleção brasilei-
ra, vai achar que tem que beber também? Gente, é a 
seleção do País. O homem agora é garoto-propaganda 
de bebida alcoólica. Isso é uma piada de mau gosto. E 
não podemos reagir a isso? Não basta o Sr. Ricardo 
Teixeira, que fez um contrato da empresa dele com a 
CBF? É um contrato dele com ele. É o Presidente de 
uma empresa com o Presidente da CBF. Quem é? Eu 
com eu. Parece a música ”Eu caçador de mim”, do 
Milton Nascimento.

Eu pedi ao Presidente Sarney que criasse uma 
comissão para investigar o contrato do Sr. Ricardo Tei-
xeira com ele mesmo. Essas empresas é que vão deci-
dir o lucro da Copa e quem vai ficar com o lucro. Quem 
vai decidir? O diretor das duas empresas. Pergunte-me 
quem é o diretor das duas empresas. Ele é o diretor da 
CBF e é o diretor da empresa dele, eu e eu. Engraçado, 
né? À luz do dia. E ninguém reage a nada!

Srª Presidente, eu fiz um ofício à Mesa solicitando 
ao Presidente Sarney que criasse uma comissão de 
três Senadores para fazer o acompanhamento desse 
contrato do Sr. Ricardo Teixeira com ele mesmo. Eu 
caçador de mim... Eu e eu. Engraçado.

Srª Presidente, daqui, desta tribuna, ao longo 
destes oito anos, vou continuar defendendo a mesma 
causa. Quero, mais uma vez, abraçar o Anderson.

Parabéns, Anderson, por não ter se curvado às 
drogas, à bebida alcoólica, mesmo sendo uma crian-
ça criada pelo avô. Parabéns pelo bom pai que você 

é. Parabéns ao Vítor! Parabéns ao Paulo Thiago, lá do 
nosso Estado, ao Erick Silva, filho do Nunes, ao Mar-
celo, ao William, monte de talento que temos no nosso 
Estado, Senador Ricardo.

Aliás, temos um evento importante no dia 19 no 
nosso Estado, que é o Jungle Fight, que vai ser trans-
mitido para 40 países do mundo pelo ESPN, SportTV, 
e V. Exª está convidado para estar lá com a gente.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – V. Exª precisa 
voltar. Ontem, treinei com o Popó. Tomei, mas dei muito 
também. V. Exª precisa ir lá trocar uns tapas mais nós, 
na academia ali, junto com o Paulo Thiago.

Parabéns ao Anderson! Parabéns ao Brasil por 
tamanha vitória, sobre as drogas, sobre o álcool, sobre 
madrugadas não dormidas. Eles dormem cedo. Atle-
ta de alto rendimento dorme cedo, bebe água... Toma 
refrigerante? Não! Nem refrigerantes eles querem. A 
filosofia da luta os faz calmos, tranquilos... Um exem-
plo para o Brasil.

Que nasçam outros Anderson Silva, outros Pau-
lo Thiago... Nosso Ministro Fux, eleito ontem, é faixa 
preta de jiu-jitsu. Um casca grossa mesmo! Sabe 
tudo no chão... O jiu-jitsu, a luta marcial chegou ao 
Supremo. 

Por isso, Srª Presidente, quero reafirmar meu 
compromisso com o Brasil de que vou continuar lutan-
do as mesmas lutas, com os mesmos interesses, sem 
medo, porque medo eu conheço de ouvir falar, nunca 
fui apresentado. Vou continuar lutando as mesmas bri-
gas e, sem dúvida alguma, pelos interesses de meu 
Estado nas obras estruturantes.

Concluo dizendo que vamos brigar para manter 
o veto do Presidente Lula, para que a Emenda Ibsen 
Pinheiro, eleitoreira, irresponsável, indigna e crimino-
sa, que penaliza os Estados produtores, porque royalty 
não é petróleo. Eles só não explicaram isso às pesso-
as... A lei diz que o que está embaixo do subsolo é da 
Nação. É verdade, é de todo o mundo, mas o royalty 
não é o petróleo. O royalty é o que você paga pelo 
passivo ambiental e pelo passivo social. Meu Estado é 
degradado, fica com um passivo social, mas quem vai 
pagar por isso? O senhor Ibsen Pinheiro, diz, em sua 
emenda, que até isso tem que ser dividido. Senador 
Paim, isso é indigno! 

Olha, eu quero dizer uma coisa. Tem uma fazenda 
produtiva em meu Estado, no norte do Estado – não é 
isto, Senador Ricardo? –, e a Petrobras descobriu que 
lá tinha petróleo. Começou a furar, e o gás começou a 
subir. Matou a vegetação. O gado começou a morrer. 
A Petrobras...

(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... 
R$250 mil de prejuízos por mês. Ela paga o royalty de 
R$250 mil, porque o cara não planta mais, não tem 
mais gado. Ela paga os royalties... Não é o petróleo, 
é o prejuízo! Ibsen Pinheiro está dizendo assim: “Eu 
também quero dividir esses R$250 mil pelo gado que 
morreu.” Isso é brincadeira! Isso é palhaçada! Nós pre-
cisamos fazer o enfrentamento disso. O Presidente Lula, 
do alto da sua coragem, vetou. Senador Ricardo, essa 
é a nossa grande luta, porque foi no nosso Estado, o 
Estado do Espírito Santo, que é produtor, que aprouve 
Deus colocar as bacias de petróleo. O pré-sal dá lá, no 
Rio de Janeiro e uma parte em São Paulo.

Cabe ao País, por seus representantes, repre-
sentantes responsáveis, explicar ao povo na rua o que 
são royalties, o que é petróleo, porque o povo não 
sabe o que são royalties e o que é petróleo. Quan-
do se fala em dividir os royalties, todo mundo quer, 
todo mundo quer, porque as pessoas pensam que é 
o mesmo petróleo.

Essa vai ser a nossa briga, pelas obras estrutu-
rantes do nosso Estado. Lá tem uma discussão sobre 
aeroporto. Não tem nada a ver com Lula; o TCU parou 
a obra porque os empresários superfaturaram a obra. 
O Presidente Lula tinha toda boa vontade de fazer o 
nosso aeroporto e nós vamos brigar por ele. A nossa 
informação segura é de que o Exército vai começar a 
obra, pois, certamente, o nosso Estado, pujante como 
é, já merece ter o seu aeroporto.

Muito obrigada, Srª Presidente, pela tolerância, 
pela relevância do assunto. A senhora está se compor-
tando muito bem aí. Eu estava até sentindo saudade 
de Mão Santa, mas a senhora deixou eu falar um pou-
quinho mais e eu fiquei mais confortado.

Muito obrigado pela tolerância.
Obrigado ao Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Magno Malta, do PR 
do Espírito Santo.

Está como orador inscrito o Senador Wilson San-
tiago, do PMDB da Paraíba. Em seguida, Senador Ri-
cardo Ferraço, do Espírito Santo. 

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo 
o meu mandato de Senador da República pela Paraíba 
movido essencialmente pela força da gente guerreira 
do meu Estado. 

Seja do sertão ou do litoral, do interior ou da capi-
tal, o paraibano se destaca sobretudo pela tenacidade 
e pelo vigor com que encara as batalhas do dia a dia. 
É justamente com esse espírito, meus nobres Colegas 
deste Senado, que encaro o desafio de representar, 

à altura das tradições da cadeira que agora ocupo, o 
meu Estado natal, a nossa querida Paraíba. 

Desde a concorrida campanha eleitoral, quando 
pude percorrer todo o Estado e conversar, de maneira 
muito franca e transparente, com todo o povo paraibano, 
que trago em minha alma esse irresistível sentimento 
de trabalhar incansavelmente em prol do desenvolvi-
mento do meu País e da minha terra. 

Chego, portanto, a esta honrada Casa, reduto de 
tão renomadas e experientes figuras públicas, como 
V. Exªs, com a garra e o espírito renovado de um prin-
cipiante, mesmo já carregando a vasta experiência 
de parlamentar em quatro mandatos como Deputado 
Estadual e Deputado Federal. 

Srª Presidente, meus queridos Pares, sempre 
procurei exercer o mandato parlamentar em absoluta 
consonância com os clamores e as necessidades maio-
res de nossa gente. A transparência e o permanente 
diálogo com as minhas bases foram, e continuarão a 
ser, a pedra de toque do meu trabalho como parlamen-
tar e representante do meu Estado. 

E nessa trajetória como homem público, meus 
nobres Colegas, alguns temas têm me tocado de ma-
neira mais profunda. 

O primeiro deles é a inquietante questão da segu-
rança pública. Desgraçadamente, ouvimos diariamente 
histórias de terror envolvendo famílias constrangidas, 
ameaçadas e violentadas em nossas cidades por 
marginais e bandidos que continuam por aí, à solta, 
à nossa espera. 

Não me aterei aqui à raiz social do problema, até 
pela sua obviedade e complexidade. O que importa é 
que temos o dever de apresentar soluções legais e 
práticas para atacarmos a questão de frente e forne-
cermos alternativas à sociedade que a tranquilize e 
lhe dê uma maior sensação de segurança. 

Continuarei a fazê-lo, agora nesta Casa, até por 
saber da firme disposição do nosso Presidente José 
Sarney em levar a cabo todas as grandes reformas 
de que nosso ordenamento jurídico tanto necessita e 
clama, especificamente a sociedade brasileira.

Por tudo isso, Srª Presidente, penso ser absolu-
tamente emergencial debatermos e produzirmos im-
portantes alterações em nossa legislação.

A sociedade brasileira, indignada com os desca-
minhos acontecidos nessa seara com respaldo legal, 
nos exige esse compromisso.

Outro grave problema de segurança pública que 
acomete principalmente os nossos jovens está na ques-
tão das drogas. Não são poucas as famílias dilaceradas 
por essa chaga, que costuma estar mais próxima de 
nós do que, muitas vezes, imaginamos. 
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Defendo, de maneira intransigente, uma ampla, 
contundente e incisiva política nacional antidrogas, 
que saia do lugar comum e da retórica vazia de gabi-
nete para o enfrentamento direto do tráfico em suas 
bases. Entendo também ser absolutamente necessá-
ria a paralela assistência a usuários contumazes e a 
suas famílias, que devem ter direito consagrado, como 
questão de saúde pública, ao tratamento e internação 
em clínicas especializadas no assunto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outra ques-
tão que me desperta especial atenção reside no enca-
minhamento de nossos desequilíbrios regionais, que 
muito têm nos preocupado ao longo desses anos. 

Como paraibano e nordestino representante da 
gente trabalhadora da minha região, tenho o compro-
misso público de reivindicar soluções e propostas que 
alavanquem, cada vez mais, o imenso potencial pro-
dutivo e econômico de uma região.

Em primeiro lugar, destaco a importância de ter-
mos uma nova Sudene, tão debatida, há poucos anos, 
neste plenário do Senado Federal e também na Câ-
mara dos Deputados. 

O Ministro Dornelles, honroso Senador da Re-
pública, muito se dedicou a esse tema. Eu tenho cer-
teza de que ele irá apoiar as propostas do Nordeste, 
especificamente da Paraíba, para juntos construirmos 
uma proposta de recuperação da economia nordestina, 
de modo que lá se tenha oportunidade de emprego, 
que lá se tenha oportunidade de trabalho. Que juntos 
tenhamos condições de construir uma região de igual 
equilíbrio com as demais regiões ricas do País, para 
que o povo nordestino, o povo paraibano evite costu-
meiramente, para adquirir emprego, deslocar-se para 
os grandes centros do País.

Essa é uma das propostas que trarei aqui, meu 
caro Ministro Dornelles, demais companheiros e meu 
querido Presidente, para juntos construirmos uma pro-
posta que será redentora para o semi-árido brasileiro, a 
conhecida criação da zona de livre comércio, a conhe-
cida zona franca do semi-árido. Assim teremos condi-
ções de combater e amenizar o desemprego, de gerar 
renda, de gerar melhor qualidade de vida, de combater 
a doença de Chagas e, além de tudo, a mortalidade 
infantil. São problemas estes que têm atormentado a 
sociedade e a população nordestina, especificamente 
a populações do semi-árido brasileiro. 

Por isto é que aqui estou, Sr. Presidente, para, ao 
lado dos meus companheiros, não só para relatar os 
grandes problemas que precisamos enfrentar no Bra-
sil, especialmente nas regiões mais carentes, como o 
semi-árido nordestino, se não para enfrentá-los.. 

E tenho certeza de que esta Casa, que o Con-
gresso Nacional será parceiro nesta luta em favor da 

valorização e do fortalecimento da economia nordesti-
na, sem esquecer que teremos outros grandes temas, 
como a interiorização da educação, da universidade 
pública, dos centros tecnológicos, para que lá se tenha 
o melhor aproveitamento e uma melhor oportunidade, 
desde a mão de obra até a interiorização da oportuni-
dade de educação e de trabalho. 

São temas como saúde, educação, geração de 
emprego e renda, assim como também o combate às 
mazelas que tanto têm incomodado a sociedade nor-
destina e paraibana, que temos o compromisso de 
aqui combater e procurar amenizar. Com isso, termos 
melhores dias para a sociedade e para a população 
nordestina, especialmente a paraibana. 

Por essa razão, Sr. Presidente, é que me atenho, 
neste momento, a assumir um compromisso com o 
País, especialmente com meu Estado, a Paraíba, a lu-
tar incansavelmente e a buscar parcerias. Conto com a 
experiência que já adquiri na Câmara dos Deputados, 
na Assembleia Legislativa do meu Estado, ao longo des-
ses 16 anos de mandato, como Vice-Líder do Governo, 
como Líder do PMDB, por duas vezes, na Câmara dos 
Deputados, como presidente de comissão e, além de 
tudo, como homem público, sertanejo e humilde, com-
prometido com o desenvolvimento da região. 

Eu tenho certeza de que terei parceiros, nessa 
empreitada em favor do desenvolvimento do Nordeste, 
em favor do fortalecimento da economia e de soluções 
especialmente para os grandes e graves problemas que 
têm dificultado e incomodado a vida do sertanejo, dos 
nordestinos e, em especial, dos paraibanos.

Por isso, meu caro Presidente, é que, no dia de 
hoje, ao ocupar esta tribuna pela primeira vez como 
integrante do Senado Federal, já que ocupei em outras 
vezes como representante em sessões do Congresso 
Nacional, eu trago para os Anais e para os registros 
desta Casa o meu posicionamento, a minha vontade 
e o meu desejo não só de enfrentar os grandes pro-
blemas nacionais e encontrar as melhores soluções, 
como também de procurar fazer com que o meu Estado, 
a Paraíba, tenha, por meio dos seus representantes 
e do Congresso Nacional, soluções para amenizar os 
grandes problemas da sociedade, que são: a geração 
de emprego, a melhoria na educação, a melhoria na 
saúde pública e a segurança pública, problemas so-
ciais que têm incomodado a nossa sociedade parai-
bana e brasileira.

Despeço-me, meu caro Presidente, na tarde de 
hoje, não me alongando, por achar desnecessário. 
Basta me conscientizar e que esta Casa fique mais 
consciente da necessidade de, com harmonia, com so-
lidariedade e com respeito ao povo nordestino, termos 
condições de buscar dos Estados ricos a parceria, a 
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compreensão, e o entendimento de que o País, para 
ser forte, precisa ter igualdades regionais. Precisamos 
crescer juntos e termos as mesmas oportunidades 
para, num futuro bem próximo, sermos conscientes e 
até registrarmos, na própria história, o pensamento e 
a convicção...

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) – 
... de todos de que juntos faremos o melhor pelo Brasil, 
pelo Nordeste e, em especial, pela Paraíba.

V. Exª tem a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Só peço ao Senador – por favor, Senador e Se-
nadora – licença para que eu prorrogue a sessão por 
mais trinta minutos, para que vocês possam concluir 
o discurso e o aparte.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Eu gos-
taria de cumprimentá-lo, Senador Wilson, dar-lhe as 
boas-vindas e dizer que V. Exª representa um Estado 
muito querido, um dos melhores e mais bonitos Esta-
dos do País, do nosso belíssimo Nordeste! Eu, que 
sou do Centro-Oeste, da minha fronteira com a Bolívia 
e o Paraguai, a gente sente aquilo que V. Exª colocou 
sobre as diferenças regionais que nós temos no País. 
Que permaneçam as diferenças regionais na fala, na 
comida, na gastronomia, na dança, na música, em 
tudo aquilo que faz o povo brasileiro de cada região 
do País um povo diferente, mas que todos, como dis-
se V. Exª, tenham as mesmas oportunidades. Que ne-
nhuma região do País seja uma sub-região: que cada 
região possa ter todas as oportunidades de crescer, 
de se desenvolver, de oferecer boa educação, saúde 
decente, que tenha segurança pública, que nós preci-
samos tanto, e que cada região tenha a oportunidade 
de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento 
econômico. Portanto, seja muito bem-vindo e que V. 
Exª consiga representar aqui, e tenho certeza de que o 
fará com toda a galhardia, um povo maravilhoso como 
é o povo paraibano.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Obrigado, Senadora. As palavras de V. Exª não só 
enriquecem o meu pronunciamento, como também 
servem de incentivo, porque eu tenho plena convicção 
de que, com V. Exª e tantos outros companheiros desta 
Casa, nós teremos condições de, juntos, encontrarmos 
as soluções para amenizarmos os grandes problemas 
que afetam a sociedade nordestina, especialmente do 
semi-árido.

Lá, repito, é onde temos os maiores índices de 
mortalidade infantil, um dos maiores índices de doença 
de Chagas, um dos maiores índices de desemprego, 
de grandes mazelas que incomodam a sociedade e a 
comunidade nordestina, em especial a do semi-árido 
brasileiro. Por esta razão é que não só os menores 
índices pluviométricos também afetam a região, com 
secas e mais secas. Tudo isso precisa, sim, de uma 
atenção do Governo Federal, uma atenção superior 
àquela que o Presidente Lula deu ao Nordeste, deu à 
Paraíba e também ao semi-árido nordestino.

Eu tenho certeza de que a Presidente Dilma dará 
o mesmo tratamento, com mais ampliação em todos 
estes setores: educacional, social, setor de saúde – 
que precisa de uma atenção especial de todos nós –, 
setor de incentivo ao desenvolvimento, que é onde se 
cria e se gera emprego.

Não podemos concordar minha cara Senadora, 
meus caros Senadores, que, para um paraibano, espe-
cificamente do semi-árido, como também de outros Es-
tados do semi-árido, adquirir um emprego na indústria 
seja obrigado a se transferir para São Paulo ou para o 
Rio de Janeiro, quando o Governo tem plenas condi-
ções, apenas com uma decisão político-administrativa, 
de conceder incentivos às indústrias para se instalarem 
na região e, com isso, gerar o emprego lá e melhorar a 
economia e a qualidade de vida da população.

Por essa razão, meu caro Presidente, é que esta-
rei se Deus quiser em breve, renovando uma proposta 
que apresentei na Câmara dos Deputados. Essa pro-
posta está mais do que discutida. Teve, naquele instan-
te, o apoio do Presidente Lula, mas infelizmente não 
contamos com o apoio dos grandes centros produtivos 
do País porque entendem e acham – equivocadamen-
te, repito – que, para se gerar emprego no Nordeste, 
dificulta-se a economia do Sul e do Sudeste. Errada-
mente, porque os nordestinos pobres, os carentes que 
para lá se deslocam não têm oportunidade, ao aden-
trarem naqueles Estados, imediatamente vão para as 
periferias, vão, enfim, para outros locais – e na maioria 
das vezes se transformam em outros cidadãos – que 
não eram as suas pretensões iniciais.

Por essa razão, Senadora Marisa Serrano, agra-
deço o seu aparte, dizendo que V. Exª com certeza será 
uma grande companheira nessa luta que se refere ao 
equilíbrio regional, melhorando a situação das regi-
ões mais carentes, possibilitando que os respectivos 
Estados e Municípios tenham uma atenção maior no 
que se refere às decisões políticas do próprio Gover-
no, implementando ações, investimentos para que se 
amenizem e se equilibrem essas regiões, possibilitando 
que a sua população tenha as mesmas oportunidades 
que as demais regiões do País têm.
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Agradeço aos demais companheiros, e especifi-
camente a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente, porque 
necessário foi até prorrogar a sessão em decorrência 
do tempo consumido. Digo a V. Exª que os temas que 
V. Exª aqui defende buscam de todos nós uma atenção 
especial: serão a cada dia discutidos e serão a cada 
momento prestadas contas, para que juntos tenhamos 
condições de fazer um bom mandato e, com isso, cor-
responder à expectativa do povo do nosso Estado, do 
povo do Nordeste e do povo do Brasil.

Obrigado a todos pela atenção!
Se Deus quiser, seguiremos em frente procuran-

do fazer aquilo que a população espera e deseja de 
cada um de nós.

Durante o discurso do Sr. Wilson Santia-
go, a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Wilson Santiago, quero cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento. Sei que V. Exª aqui defenderá, com 
muita força, o interesse da Paraíba e do povo brasilei-
ro. Ao mesmo tempo, quero dizer a V. Exª que tenho 
muito orgulho por ter recebido no seu Estado o título 
de cidadão da Paraíba. Sou meio paraibano-gaúcho!

Parabéns a V. Exª – seja bem-vindo – principal-
mente pelo brilhantismo do pronunciamento!

Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 
Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Meu caro Presidente desta sessão, Senador 
Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, minhas pri-
meiras palavras são de profundo agradecimento aos 
capixabas pela confiança depositada em mim como 
candidato a Senador.

É com um sentimento de orgulho e de enorme 
gratidão ao povo do Espírito Santo que chego a esta 
Casa como o político mais votado da história do meu 
Estado, o Espírito Santo. Como corresponder a tama-
nha confiança, senão continuando a trabalhar dedica-
damente pelo meu Estado e pela minha gente? Agora, 
não mais como Vereador ou como Deputado Estadual, 
nem como Deputado Federal ou Vice-Governador, que 
fui, mas como Senador da República. 

Ao lado de Paulo Hartung, nos últimos anos, 
conseguimos mudar a história do Espírito Santo. A 
fé do nosso povo e a força do nosso trabalho tiraram 
o Estado das páginas policiais, recuperaram sua ca-
pacidade de investimento, resgataram a autoestima 
dos capixabas e nos colocaram em outro patamar no 
cenário nacional, do ponto de vista econômico e do 
ponto de vista social.

De todo o esforço que empreendemos em nosso 
governo – e não foi um esforço individual, mas, sim, 
coletivo, até porque nenhum de nós, sozinho, chega 
a lugar algum –, o que mais me deu alegria, o que 
mais me deu satisfação foi o fato de termos reduzido 
pela metade os indicadores de miséria e de pobreza 
em nosso Estado, o Espírito Santo, e de termos am-
pliado, de forma significativa, as oportunidades para 
o povo capixaba. Nenhum viaduto, nenhuma rodovia 
ou qualquer obra de concreto armado foi mais im-
portante. 

Reduzir a pobreza pela metade, em tão poucos 
anos, sinaliza a possibilidade de erradicarmos, de vez, 
a miséria e a pobreza em nosso Estado, se continu-
armos seguindo, nesse mesmo rumo, com método e 
com planejamento. Significa alcançar o objetivo político 
maior, que é a conciliação do crescimento econômico 
com o desenvolvimento humano.

Tenho a convicção de que os votos que me trou-
xeram a esta Casa refletem bem a confiança e a es-
perança do capixaba diante dessa mudança profunda 
ocorrida recentemente em nosso Estado.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
capixabas que nos acompanham nesta tarde noite pela 
TV Senado e brasileiros, meu primeiro compromisso 
nesta Casa é com o povo capixaba, é com meu queri-
do Espírito Santo. Mas, como Senador da República, 
com uma experiência acumulada de 27 anos de vida 
política, farei questão também de dar minha contribui-
ção ao debate nacional, até porque meu Estado não 
é uma ilha. Precisamos que o Brasil vá bem para que 
nossos 27 Estados federados possam proporcionar 
uma condição de vida digna aos seus cidadãos.

E há grandes temas que desafiam não apenas 
meu Estado, mas também desafiam nosso País. Um 
deles, seguramente, é a escalada inaceitável da vio-
lência e da criminalidade, que torna os brasileiros re-
féns do medo e da insegurança. Outro é a necessidade 
urgente de um sistema público de saúde mais eficaz, 
mais humano, que acolha, com respeito e carinho, 
todos os cidadãos, sobretudo os mais humildes, que 
não têm acesso à saúde privada e que não têm aces-
so aos planos de saúde.

E, se podemos comemorar o fato de 98% de 
nossas crianças entre 7 e 14 anos estarem na escola, 
ainda temos uma longa caminhada para ampliarmos 
a oferta de ensino infantil e resgatarmos os mais de 
15% de jovens entre 15 e 17 anos que ainda estão 
fora da sala de aula. Precisamos também reduzir em 
muito o número de 14 milhões de analfabetos acima 
de 15 anos no País. 

Mais do que isso, merecemos não apenas um 
ensino universalizado, mas de qualidade, em todos 
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os níveis. E temos que apostar para valer no ensino 
técnico e profissional, nesse momento em que a reto-
mada do crescimento econômico pode ser ameaçada 
por um apagão de mão de obra qualificada em nosso 
País. Nunca é demais repetir que o futuro que quere-
mos construir para o Brasil passa necessariamente 
pela qualidade da educação.

A retomada do crescimento não pode também 
ser colocada em risco pela carência de marcos regu-
latórios e pelo impacto do custo Brasil, pela fragilida-
de do nosso sistema rodoviário, ferroviário e aeropor-
tuário. A participação mais vigorosa do setor privado 
nos investimentos em infraestrutura é essencial para 
superarmos os gargalos que ainda freiam o desenvol-
vimento brasileiro.

Mas chego a esta Casa, acima de tudo, repi-
to, com a missão de ajudar a inserir meu Estado, de 
forma mais justa, no cenário político e econômico do 
nosso País, pois o capixaba se ressente, há décadas, 
de estar praticamente à margem dos investimentos 
federais. E é fundamental que se diga: os capixabas, 
o Espírito Santo não se apresentam ao Brasil pedindo 
favores ou mesmo privilégios. A contribuição que o Es-
tado dá, hoje, ao desenvolvimento nacional – e lembro 
aqui, novamente, que a produção industrial capixaba 
cresceu mais que o dobro da média nacional em 2010 
– é inversamente proporcional aos investimentos que 
tem recebido da União, do Governo Federal, ao longo 
dos últimos 30 anos. 

Isso posto, temos que reconhecer, até como 
Vice-Governador que fui, do Espírito Santo, as boas 
parcerias que fizemos com o Governo do Presidente 
Lula, em especial a extraordinária expansão das vagas 
do ensino técnico profissional. 

Pois bem, o que demandamos da União não é a 
prestação de favores. É a contrapartida pela contribui-
ção que nosso Estado dá ao desenvolvimento nacional. 
O que demandamos é respeito ao equilíbrio federativo. 
Um equilíbrio que, infelizmente, está longe de ser re-
alidade em nosso País. E é aqui, no Senado, na Casa 
da Federação, que precisamos, mais do que nunca, 
zelar por um justo e novo pacto federativo. É aqui, no 
Senado, que nossos 27 Estados federados se apre-
sentam em pé de igualdade, com o mesmo número e 
com a mesma representação. É aqui o local ideal para 
garantirmos a solidariedade federativa, condição básica 
para a unidade nacional, em um País de contrastes e 
de dimensão continental como o Brasil. 

Encaremos, então, o desafio de colocar um ponto 
final, de avançarmos em definitivo na resolução desta 
que é uma variável que se tem mantido permanente 
em nosso País, que é a concentração do poder políti-
co e financeiro na área federal; e de garantir o mínimo 

de condição para que Estados e Municípios possam 
enfrentar as responsabilidades que lhes foram impos-
tas, sem a devida contrapartida tributária, pela Cons-
tituição de 1988.

Nunca é demais lembrar – nunca é demais lem-
brar – que é na cidade que as pessoas vivem uma vida 
real. É nela que as pessoas trabalham, realizam seus 
sonhos, vivem suas angustias, procuram assistência 
médica, vão à escola, sofrem com o avanço da violên-
cia urbana. O fortalecimento do poder local é, portanto, 
vital para aproximar as decisões políticas da realidade 
dos cidadãos brasileiros.

Apostar em um novo pacto federativo, Srªs e Srs. 
Senadores, significa também apostar numa relação 
mais fraterna; significa apostar no respeito mútuo entre 
os entes federados. É, antes de tudo, evitar um clima de 
guerra federativa, de competição de todos contra todos. 
É dar uma guinada na política da chamada guerra fis-
cal, que, muito mais do que propiciar desenvolvimento 
dos Estados menos favorecidos, aprofunda, sim, um 
clima de desconfiança e de inveja entre os Estados 
federados. A solidariedade federativa pressupõe uma 
justa distribuição de nossas riquezas, mas pressupõe 
também o respeito às potencialidades e à vocação de 
cada uma das regiões brasileiras. 

No caso específico do petróleo, não há como 
negar que se trata de um patrimônio de todos os bra-
sileiros, dos Pampas à Amazônia.

Vindo, como venho, do Espírito Santo, um dos 
grandes produtores de petróleo e gás do nosso País, 
fico inteiramente à vontade para afirmar: a riqueza 
proveniente do petróleo precisa e deve ser distribuída 
para todos os brasileiros, para gerar melhores oportu-
nidades para todos, mas é inegável, também, que são 
os Estados e Municípios produtores que arcam com 
o ônus ambiental, social e econômico da exploração 
do petróleo e do gás. São eles que precisam criar e 
manter a infraestrutura necessária à produção e ban-
car eventuais prejuízos ambientais, entre tantas outras 
importantes responsabilidades. 

Não se trata de defender privilégios de qualquer 
espécie, mas de considerar que a justa distribuição dos 
royalties deve, sim, prever uma participação especial 
de Estados e Municípios produtores, sem prejuízo para 
o restante do País. 

O nosso objetivo maior é evitar uma guerra fede-
rativa sem tamanho, em que ninguém sairá ganhan-
do, pelo contrário. Ou preferimos apostar na política 
de viver esticando o olho – e a mão – para o quintal 
do vizinho?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu com-
promisso, aqui, é honrar ao máximo cada voto que 
recebi do povo cabixaba; é lutar, com o mesmo en-
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tusiasmo e determinação que sempre me moveram 
ao longo de quase três décadas de vida pública, por 
um Brasil mais ético, mais justo, mais desenvolvido e 
menos desigual.

Chego ao Senado para contribuir, para somar, e 
tenho certeza de que terei muito a aprender a partir 
do debate e da convivência com cada uma das Srªs 
e dos Srs. Senadores, muitos dos quais são novatos 
nesta Casa, como eu; muitos outros, com experiência 
e conhecimento acumulados por anos e anos de vida 
parlamentar; outros, ainda, brindam a Casa com uma 
longa trajetória pública, já tendo passado, inclusive, 
por governos estaduais e pela própria Presidência da 
República. 

Com todos, espero ter a honra e a satisfação de 
manter um diálogo franco e aberto nos próximos anos, 
independentemente da coloração partidária.

Encerro minhas palavras, meu caro Presidente 
Paim, reafirmando minha convicção de que, depois de 
tanto tempo, o Brasil está, sim, no rumo certo. Essa é 
a minha convicção. E de que o Governo da Presidente 
Dilma continuará trilhando o mesmo caminho tão bem 
sucedido do Governo do Presidente Lula. 

Que Deus ilumine esta Casa! Que Deus guie as 
nossas importantes decisões e nos dê sabedoria para 
construirmos um Brasil cada vez melhor!

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Ricardo Ferraço, 
pelo seu pronunciamento, que, posso aqui dizer, com 
carinho e respeito, orgulha o povo do Espírito Santo.

Tive a alegria de estar, diversas vezes, no seu 
Estado, fazendo palestras sobre idosos, pessoas com 
deficiência, política de salário mínimo, e conheci, lá, 
um pouco da história de V. Exª, que é um jovem com 
30 anos de vida pública.

Parabéns! O Senado o recebe com palmas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Recebi alguns telefonemas e iria falar com o 
Senador Lindbergh sobre a formação da Comissão 
Especial da Pessoa com Deficiência. Só informo a to-
dos que não tem nada a ver com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, que esta Casa já aprovou, com 287 
artigos, e que se encontra na Câmara dos Deputados. 
Já há acordo para que ele seja votado e volte, defini-
tivamente, para a Presidência da República, a fim de 
que seja sancionada a matéria.

No debate sobre o Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, fizemos 1.168 encontros no País. Depois 
que ele chegou à Câmara, fizemos cinco encontros 

regionais. O Relator, aqui, foi o Senador Flávio Arns e, 
na Câmara, foi Celso Russomanno. Então, está bem 
encaminhado. 

Essa proposta que foi aqui sugerida, com certeza, 
vai fazer com que a Casa fique em estado permanente 
de defesa das pessoas com deficiência. 

Então, fiquem tranquilos, porque o Estatuto está 
bem encaminhado e, provavelmente, vamos promulgá-
lo ainda no primeiro semestre.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Faço, aqui, a leitura dos requerimentos que 
chegaram à Mesa.

O Senado Federal recebeu do Primeiro-Secretário 
da Câmara dos Deputados o Ofício nº 1, de 2011, sub-
metendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2011, que altera as Leis nºs 9.615, 
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais 
sobre desporto, e 10.891, de 9 de julho de 2004, que 
institui a Bolsa-Atleta; cria os Programas Atleta Pódio 
e Cidade Esportiva; revoga a Lei nº 6.354, de 2 de se-
tembro de 1976; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 502, de 2010).

São os seguintes ofício e o projeto de lei 
de conversão:

 
Of.nº 01/11/OS-GSE

Brasília, 10 de fevereiro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Senador Cícero Lucena
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Envio de PLv para apreciação 

Senhor Primeiro-Secretário
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2011 (Medida 
Provisória nº 502 de 2010), do Poder Executivo, apro-
vado na Sessão Plenária do dia 8-2-2011, que “Altera 
as Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, que institui 
normas gerais sobre desporto, e 10.891, de 9 de julho 
de 2004, que institui a Bolsa-Atleta; cria os Programas 
Atleta Pódio e Cidade Esportiva; revoga a Lei nº 6.354, 
de 2 de setembro de 1976; e dá outras providências.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.
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02820 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 1, de 2011, que acaba de ser lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria pelo Congresso Nacio-
nal encontra-se esgotado, e o de vigência foi prorro-
gado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional por mais sessenta dias, esgotando-se no 
próximo dia 28.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-
deral, nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-
tamente todas as demais deliberações legislativas da 
Casa até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da próxima terça-feira, 
dia 15 de fevereiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ainda recebemos o seguinte ofício, que passo 
a ler:

É lido o seguinte:

OF. Nº 30/2011/GLPTB

Brasília, 10 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência com a finalidade de indicar os Senado-
res João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti para 
exercerem, respectivamente, a função de Primeiro e 
Segundo Vice-Líder do PTB no Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Senador Gim Argello, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Vai à publicação o ofício que acabo de ler.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com essas informações, e com muita satisfação, 
nós, neste momento, sob a benção de Deus, encer-
ramos a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 
minutos.)
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