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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 19 horas e 1 minuto.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

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

Iniciando os trabalhos no dia de hoje, 17 de fe-
vereiro, às 14 horas...

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 11/2011 – GLDBAG

Brasília, 15 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Jorge 

Viana como titular, em substituição ao Senador Vicen-
tino Alves, o Senador Eduardo Suplicy como suplente, 
em substituição ao Senador Jorge Viana e o Senador 
Lindberg Farias como suplente, em substituição ao Se-
nador Clésio Andrade, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ, em vagas destinadas ao 
Bloco de Apoio ao Governo.

Atenciosamente, – Senador Humberto Costa, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Serão feitas as substituições so-
licitadas.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 12/2011 – GLDBAG

Brasília, 15 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que o Senador Edu-

ardo Suplicy seja o 1o suplente da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania – CCJ, nas vagas desti-
nadas ao Bloco de Apoio ao Governo.

Atenciosamente, – Senador Humberto Costa, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O ofício lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência designa o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, como membro suplente, para 
integrar a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, nos termos do Ofício nº 41/2011 da Liderança 
do PTB.

É o seguinte o Ofício:

 
Ofício nº 41/2011/GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti, como membro 
suplente, para integrar a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania – CCJ.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os meus cordiais cumprimentos. – Senador 
Gim Argello, Líder do PTB.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 84, DE 2011

Requeiro nos termos dos artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, informações 
ao Ministério da Saúde, e considerando que:

Acre, Guajará, Boa Vista dos Ramos , Juruá, Autazes, 
no estado do Amazona, tiveram os incentivos financei-

Ata da 11ª Sessão, Não Deliberativa 
em 17 de fevereiro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, do Sr. Cícero Lucena, da Srª Vanessa Grazziotin, 
e dos Srs. Acir Gurgacz, Paulo Davim, Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
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ros dos programas Saúde da Família e Saúde Bucal, 
suspenso pelo Ministério da Saúde;

do interior do Amazonas, bem como a falta de equipe 
técnica especializada para preparar os relatórios das 
determinações;

Solicito a Vossa Excelência, informar as irregu-
laridades apresentadas nos municípios de Boca do 
Acre, Guajará, Boa Vista dos Ramos Juruá e Autazes. 
Assim como o prazo necessário para sanar as falhas 
apresentadas.

Sala das Sessões, de 15 fevereiro de 2011. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

(À Mesa para descisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser 
lido será despachado à Mesa para decisão.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, as seguintes matérias:

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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03370 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03371 5ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03372 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03373 7ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03374 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL8



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03375 9ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03376 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL10



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03377 11ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03378 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL12



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03379 13ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03380 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL14



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03381 15ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03382 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03383 17ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03384 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03385 19ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03386 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL20



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03387 21ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03388 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03389 23ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03390 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03391 25ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03392 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

Energia

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03393 27ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03394 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03395 29ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03396 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03397 31ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03398 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03399 33ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03400 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03401 35ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03402 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03403 37ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03404 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03405 39ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03406 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03407 41ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03408 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03409 43ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03410 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03411 45ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03412 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03413 47ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03414 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03415 49ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03416 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03417 51ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03418 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03419 53ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03420 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03421 55ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03422 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03423 57ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03424 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03425 59ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03426 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03427 61ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03428 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03429 63ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03430 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03431 65ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03432 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03433 67ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03434 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03435 69ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03436 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03437 71ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03438 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03439 73ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03440 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03441 75ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03442 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03443 77ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03444 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03445 79ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03446 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03447 81ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03448 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03449 83ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03450 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03451 85ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03452 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03453 87ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03454 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03455 89ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03456 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03457 91ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03458 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03459 93ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03460 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03461 95ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03462 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03463 97ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03464 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03465 99ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03466 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03467 101ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03468 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03469 103ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03470 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03471 105ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03472 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03473 107ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03474 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03475 109ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03476 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03477 111ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03478 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03479 113ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03480 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03481 115ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03482 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03483 117ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03484 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03485 119ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03486 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03487 121ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03488 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03489 123ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03490 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03491 125ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03492 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03493 127ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03494 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03495 129ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03496 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03497 131ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03498 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03499 133ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03500 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03501 
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135ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03502 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03503 137ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03504 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03505 139ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03506 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03507 141ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03508 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03509 143ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03510 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os projetos vão à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo 
a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opi-
nar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos 
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2011.

Insere inciso III ao art. 128 do Decreto-
Lei n.º 2.848, de 1940 para incluir os casos 
de anencefalia fetal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso:

“Art. 128  ...............................................
 ..............................................................

151ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03518 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

Aborto no caso de gravidez de feto com 
anencefalia.

III – se o feto apresenta anencefalia e o 
aborto é precedido de consentimento da ges-
tante ou, quando incapaz, de seu represen-
tante legal. (NR)”

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

Justificação

O debate sobre a interrupção da gestação de fetos 
anencefálicos instalou-se no País, provocado pela recente 
decisão liminar do ilustre Ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a interrup-
ção da gestação quando detectada anencefalia no feto. 
A decisão atendeu à Argüição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 54, movida pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS).

A anencefalia é uma das alterações na formação 
do sistema nervoso central resultante da falha, em 
etapas precoces do desenvolvimento embrionário, do 
mecanismo de fechamento do tubo neural conhecido 
como indução dorsal. A mais grave das enfermidades 
produzidas por essa falha, a craniorraquisquise total, 
resulta invariavelmente na morte fetal precoce (nos 
primeiros meses da gestação).

A próxima etapa em termos de gravidade da le-
são é a anencefalia, que se caracteriza pela ausência 
dos hemisférios cerebrais e de ossos cranianos (fron-
tal, occipital e parietais). O tronco cerebral e a medula 
espinhal estão preservados, exceto nos casos em que 
a anencefalia se acompanha de defeitos no fechamento 
da coluna vertebral (mielomeningocele).

Nos Estados Unidos, essa doença tem incidência 
de aproximadamente 0,5 em cada mil nascimentos, com 
variações regionais significativas. Para o Brasil, a inci-
dência estimada é de 2 por mil nascimentos, segundo 
a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo). Há que se ressaltar, contudo, 
que esses números tendem a cair com a prática da for-
tificação de determinados alimentos com ácido fólico.

Estudos indicam que aproximadamente três quar-
tos dos fetos acometidos têm morte intra-uterina e um 
quarto deles nascem vivos. Destes, a imensa maioria 
morre dentro de 24 horas e o restante, no decorrer da 
primeira semana.

Atualmente, graças ao uso cada vez mais disse-
minado da ultra-sonografia obstétrica, é possível diag-
nosticar a anormalidade ainda no início da gravidez. O 
desfecho final da gestação – morte do concepto ainda 
no útero ou logo após o nascimento – já passa a ser 
conhecido desde o seu início.

Dessa forma, por força da inexistência de qualquer 
tratamento que possa curar ou, pelo menos, amenizar o 

problema, as futuras mães são submetidas a um profun-
do sofrimento psicológico por todo o período gestacional, 
pois têm a consciência de carregar, em seus ventres, fetos 
sem qualquer possibilidade de vida extra-uterina.

Além do trauma psíquico, a anencefalia fetal en-
seja sérios prejuízos à saúde materna, tais como o 
aumento da incidência de eclampsia e de anormali-
dades placentárias.

Com efeito, a justificativa da interrupção da gravidez 
em casos de anencefalia fetal decorre da conjunção dos 
fatores materno e fetal – o risco imposto à saúde física e 
psicológica da mãe somado à completa impossibilidade 
de o nascituro prosperar na vida extra-uterina.

Quando a gravidez implica risco moderado à saú-
de da gestante, os obstetras aguardam até que o feto 
seja considerado viável para induzir o parto. No caso 
do anencéfalo, todavia, essa viabilidade nunca é atin-
gida, mesmo que se espere até o termo. Ele tem, por 
definição, viabilidade igual a zero, independentemente 
da idade gestacional.

Dessa forma, não faz sentido forçar a mulher a es-
perar até o final da gravidez para que esta tenha o des-
fecho há muito prognosticado, a morte do nascituro.

De modo geral, o Poder Judiciário brasileiro tem 
concordado com os argumentos aqui apresentados e 
tem concedido liminares favoráveis à interrupção de 
gestações de fetos com anencefalia. Não raro, contudo, 
as decisões judiciais são proferidas tardiamente, depois 
que o parto já ocorreu de modo espontâneo e a mãe 
passou por sofrimento longo e desnecessário.

Por isso é fundamental que a legislação brasileira 
contemple a possibilidade de interrupção da gravidez de 
fetos com anencefalia, caso seja este o desejo da ges-
tante e o ato seja praticado por médico habilitado.

Esses são os motivos por que submetemos à 
elevada apreciação do Congresso Nacional o presen-
te projeto de lei. Estamos certos do apoio de nossos 
pares, em razão da relevância que a matéria possui 
para a mulher e a família brasileiras. – Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                Código Penal.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I 
Dos Crimes Contra A Pessoa

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Contra A Vida

....................................................................................
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Art. 128 – Não se pune o aborto praticado por 
médico:

Aborto necessário
I – se não há outro meio de salvar a vida da 

gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de 

estupro

II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é 
precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal.
....................................................................................

(À Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa; e de Constituição, Justiça 
e Cidadania – decisão terminativa.)

153ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03520 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03521 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2011

Estabelece a prévia autorização de 
quebra de sigilo fiscal quando da posse 
do servidor público, e dá outras providên-
cias

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 13 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho 

de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13. A posse e o exercício de agente 
público ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem 
o seu patrimônio privado, bem como de prévia 
autorização de quebra de seu sigilo bancário, 
a fim de serem arquivadas no Serviço Pessoal 
Competente.

 ..............................................................
§ 5º A autorização para quebra de sigi-

lo que dispõe o caput deste artigo ficará ar-
quivada na unidade de pessoal do órgão de 
lotação do servidor ou autoridade e poderá 
ser disponibilizada, para fins de investigação, 
à Receita Federal; às autoridades judiciais; 
às comissões previstas no § 3º do art 58 da 
Constituição Federal.

I – A Receita Federal somente poderá so-
licitar a prévia autorização de que trata o caput 
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito 
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita 
Federal, não cabendo delegação.

II – À autoridade judicial somente poderá 
ser entregue a prévia autorização por meio de 
requerimento judicial;

III – Às comissões previstas no § 3º do 
art. 58 da Constituição Federal, poderão ser 
entregues as referidas autorizações de que-
bra de sigilo, na forma de seus regulamentos 
internos.

Art. 2º. O art. 1º da Lei n.º 8.730, de 10 de no-
vembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

Art. 1º É obrigatória a apresentação de 
declaração de bens, com a indicação das fon-
tes de renda, bem como prévia autorização de 
quebra de seu sigilo bancário, no momento 
da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 
exercício de cargo emprego ou função, por 
parte das autoridades e servidores públicos 
adiante indicados:

 ..............................................................
§ 3º A cópia da declaração de bens cons-

tante do caput deste artigo deverá ser entregue 

anualmente à Unidade de Pessoal do órgão 
ou entidade a que se vinculem, conforme dis-
posto na Instrução Normativa TCU n.º 005, de 
10 de março de 1994, e ao término da gestão 
ou mandato e nas hipóteses de exoneração, 
renúncia ou afastamento definitivo;

§ 4º A autorização de quebra de sigilo 
citada no caput deste artigo ficará arquivada 
na unidade de pessoal do órgão de lotação do 
servidor ou autoridade e poderá ser disponi-
bilizada, para fins de investigação, à Receita 
Federal; às autoridades judiciais; às comis-
sões previstas no § 3º do art 58 da Constitui-
ção Federal.

I – A Receita Federal somente poderá so-
licitar a prévia autorização de que trata o caput 
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito 
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita 
Federal, não cabendo delegação.

II – À autoridade judicial poderá ser en-
tregue a prévia autorização por meio de re-
querimento judicial;

III – Às comissões previstas no § 3º do 
art. 58 da Constituição Federal, poderão ser 
entregues as referidas autorizações de que-
bra de sigilo, na forma de seus regulamentos 
internos.

Art. 3º Ficam também obrigadas a disponibiliza-
rem seus sigilos bancários:

I – Entidades sem fins lucrativos e seus 
dirigentes, quando estas receberem recursos 
públicos, constituindo-se o disposto no caput 
deste artigo em documento imprescindível 
para a celebração de convênios, contratos, ou 
termos de parceria;

II – Empresas fornecedoras e prestadoras 
de serviços a quaisquer órgãos da União.

Parágrafo Único. A autorização de que trata este 
artigo ficará arquivada no órgão concedente dos recur-
sos e poderá ser disponibilizada, para fins de investi-
gação, à Receita Federal; às autoridades judiciais; às 
comissões previstas no § 3º do art 58 da Constituição 
Federal.

I – A Receita Federal somente poderá so-
licitar a prévia autorização de que trata o caput 
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito 
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita 
Federal, não cabendo delegação.

II – À autoridade judicial poderá ser en-
tregue a prévia autorização por meio de re-
querimento judicial;
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III – Às comissões previstas no § 3º do art. 
58 da Constituição Federal, poderá ser entre-
gue a referida autorização de quebra de sigilo, 
na forma de seus regulamentos internos.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data 
de sua publicação.

Justificação

Os fatos de corrupção envolvendo servidores pú-
blicos, autoridades e políticos têm se tornado recorrente 
no país. Em parte isso demonstra uma maior fiscaliza-
ção, tanto dos órgãos públicos competentes quanto da 
imprensa, mas também evidencia uma pratica a ser 
coibida em todas as esferas de poder.

A pré-disponibilização do sigilo bancário quando 
da posse ou entrada em exercício do servidor ou au-
toridade é um meio de inibir possíveis futuros desvios 
de conduta uma vez que a Receita Federal, ao efetu-
ar o cruzamento das informações fiscais declaradas 
anualmente com o montante da Contribuição sobre 
Movimentação Financeira poderá solicitar ao órgão de 
lotação do servidor ou autoridade a autorização pre-
viamente dada para a quebra do sigilo bancário deste 
a fim de proceder à investigação e, se for o caso, ins-
taurar o devido processo administrativo e/ou judicial. 
Da mesma forma a autoridade judicial e as Comissões 
Parlamentares de Inquérito.

As entidades e empresas que se relacionam com 
órgãos governamentais, neste contexto, vêm sendo 
apontadas como as corruptoras do processo e, portan-
to, poderão também ser investigadas por estes entes 
fiscalizadores.

No caso das entidades, o intuito do projeto é im-
pedir o desvio de recursos públicos recebidas para a 
assistência social, crime, a meu ver, dos mais repug-
nantes, uma vez que tira um benefício que é destinado 
aos mais carentes e desprotegidos socialmente.

Finalmente, apresento aos meus ilustres pares 
o Projeto de Lei em tela para que Vossas Excelências 
possam, à luz de seus conhecimentos, aprimorá-lo.

Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri-
quecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, contra a ad-
ministração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da re-
ceita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às pe-
nalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão pú-
blico bem como daquelas para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anu-
al, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos.

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transito-
riamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou fun-
ção nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, 
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita obser-
vância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos.

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá 
o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar le-
são ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para 
a indisponibilidade dos bens do indiciado.
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Parágrafo único. A indisponibilidade a que se 
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou so-
bre o acréscimo patrimonial resultante do enriqueci-
mento ilícito.

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor 
da herança.

CAPÍTULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

 que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9° Constitui ato de improbidade adminis-
trativa importando enriquecimento ilícito auferir qual-
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, e notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atri-
buições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou in-
direta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior 
ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou in-
direta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veícu-
los, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;

V – receber vantagem econômica de qualquer na-
tureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, 
de contrabando, de usura ou de qualquer outra ativida-
de ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração fal-
sa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 

medida, qualidade ou característica de mercadorias 
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencio-
nadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exer-
cício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja despropor-
cional à evolução do patrimônio ou à renda do agente 
público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer ati-
vidade de consultoria ou assessoramento para pes-
soa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público, duran-
te a atividade;

IX – perceber vantagem econômica para inter-
mediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer na-
tureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, ver-
bas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que causa lesão ao erário qualquer ação ou omis-
são, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 
1º desta lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para 
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei;

II – permitir ou concorrer para que pessoa física 
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou va-
lores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie;

III – doar à pessoa física ou jurídica bem como 
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educati-
vos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores 
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas 
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no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer 
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço infe-
rior ao de mercado;

V  – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado;

VI  – realizar operação financeira sem observân-
cia das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea;

VII  – conceder benefício administrativo ou fiscal 
sem a observância das formalidades legais ou regula-
mentares aplicáveis à espécie;

VIII –  frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente;

IX –  ordenar ou permitir a realização de despe-
sas não autorizadas em lei ou regulamento;

X  – agir negligentemente na arrecadação de tri-
buto ou renda, bem como no que diz respeito à con-
servação do patrimônio público;

XI  – liberar verba pública sem a estrita obser-
vância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular;

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que ter-
ceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII  – permitir que se utilize, em obra ou servi-
ço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor 
público, empregados ou terceiros contratados por es-
sas entidades.

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

 que Atentam Contra os Princípios da 
Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:

I  – praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;

II  – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

III –  revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que deva perma-
necer em segredo;

IV –  negar publicidade aos atos oficiais;
V  – frustrar a licitude de concurso público;
VI  – deixar de prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo;
VII  – revelar ou permitir que chegue ao conhe-

cimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

CAPÍTULO III 
Das Penas

Art. 12. Independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específi-
ca, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito 
às seguintes cominações:

I  – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressar-
cimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de 
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II  – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral 
do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicita-
mente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 
perda da função pública, suspensão dos direitos polí-
ticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de 
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios ou incenti-
vos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ain-
da que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III  – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral 
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas 
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Bens

Art. 13. A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação de declaração 
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dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no 
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou compa-
nheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob 
a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será anualmente atu-
alizada e na data em que o agente público deixar o 
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem 
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou que a prestar falsa.

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entre-
gar cópia da declaração anual de bens apresentada 
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da 
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, 
para suprir a exigência contida no caput e no § 2° 
deste artigo .

CAPÍTULO V 
Do Procedimento Administrativo e do 

 Processo Judicial

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática 
de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida 
a termo e assinada, conterá a qualificação do repre-
sentante, as informações sobre o fato e sua autoria e 
a indicação das provas de que tenha conhecimento.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a repre-
sentação, em despacho fundamentado, se esta não 
contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste 
artigo. A rejeição não impede a representação ao Mi-
nistério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a 
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos 
que, em se tratando de servidores federais, será pro-
cessada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratan-
do de servidor militar, de acordo com os respectivos 
regulamentos disciplinares.

Art. 15. A comissão processante dará conheci-
mento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho 

de Contas da existência de procedimento administrativo 
para apurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal 
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, desig-
nar representante para acompanhar o procedimento 
administrativo.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsa-
bilidade, a comissão representará ao Ministério Público 
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do seqüestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de 
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código 
de Processo Civil.

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a in-
vestigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo in-
diciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados 
internacionais.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, 
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação 
da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação 
nas ações de que trata o caput.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, pro-
moverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta 
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada 
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo 
suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou 
indicar os meios de prova de que disponha.

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no pro-
cesso como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal 
da lei, sob pena de nulidade.

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação 
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento 
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor 
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de 
improbidade contra agente público ou terceiro benefici-
ário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o de-

nunciante está sujeito a indenizar o denunciado pe-
los danos materiais, morais ou à imagem que houver 
provocado.
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Art. 20. A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou adminis-
trativa competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a me-
dida se fizer necessária à instrução processual.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta 
lei independe:

I  – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público;

II  – da aprovação ou rejeição das contas pelo 
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conse-
lho de Contas.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta 
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de 
autoridade administrativa ou mediante representação 
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá 
requisitar a instauração de inquérito policial ou proce-
dimento administrativo.

CAPÍTULO VII 
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as 
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I  – até cinco anos após o término do exercício 
de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança;

II –  dentro do prazo prescricional previsto em lei 
específica para faltas disciplinares puníveis com demis-
são a bem do serviço público, nos casos de exercício 
de cargo efetivo ou emprego.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 
1958 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da 
Independência e 104° da República. – FERNANDO 
COLLOR – Célio Borja.

LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993

Estabelece a obrigatoriedade da de-
claração de bens e rendas para o exercício 
de cargos, empregos e funções nos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º É obrigatória a apresentação de declara-
ção de bens, com indicação das fontes de renda, no 
momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 
exercício de cargo, emprego ou função, bem como no 
final de cada exercício financeiro, no término da gestão 
ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia 
ou afastamento definitivo, por parte das autoridades 
e servidores públicos adiante indicados:

I - Presidente da República;
II - Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV - membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI - membros do Ministério Público da União;
VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e 

cargos, empregos ou funções de confiança, na admi-
nistração direta, indireta e fundacional, de qualquer 
dos Poderes da União.

§ 1º A declaração de bens e rendas será trans-
crita em livro próprio de cada órgão e assinada pelo 
declarante:

§ 2º O declarante remeterá, incontinenti, uma 
cópia da declaração ao Tribunal de Contas da União, 
para o fim de este:

I - manter registro próprio dos bens e rendas do 
patrimônio privado de autoridades públicas;

II - exercer o controle da legalidade e legitimida-
de desses bens e rendas, com apoio nos sistemas de 
controle interno de cada Poder;

III - adotar as providências inerentes às suas atri-
buições e, se for o caso, representar ao Poder compe-
tente sobre irregularidades ou abusos apurados;

IV - publicar, periodicamente, no Diário Oficial 
da União, por extrato, dados e elementos constantes 
da declaração;

V - prestar a qualquer das Câmaras do Congresso 
Nacional ou às respectivas Comissões, informações 
solicitadas por escrito;

VI - fornecer certidões e informações requeridas 
por qualquer cidadão, para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à mo-
ralidade administrativa, na forma da lei.

Art. 2º A declaração a que se refere o artigo ante-
rior, excluídos os objetos e utensílios de uso doméstico 
de módico valor, constará de relação pormenorizada 
dos bens imóveis, móveis, semoventes, títulos ou va-
lores mobiliários, direitos sobre veículos automóveis, 
embarcações ou aeronaves e dinheiros ou aplicações 
financeiras que, no País ou no exterior, constituam, 
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separadamente, o patrimônio do declarante e de seus 
dependentes, na data respectiva.

§ 1º Os bens serão declarados, discriminadamen-
te, pelos valores de aquisição constantes dos respecti-
vos instrumentos de transferência de propriedade, com 
indicação concomitante de seus valores venais.

§ 2º No caso de inexistência do instrumento de 
transferência de propriedade, será dispensada a indi-
cação do valor de aquisição do bem, facultada a indi-
cação de seu valor venal à época do ato translativo, 
ao lado do valor venal atualizado.

§ 3º O valor de aquisição dos bens existentes no 
exterior será mencionado na declaração e expresso na 
moeda do país em que estiverem localizados.

§ 4º Na declaração de bens e rendas também serão 
consignados os ônus reais e obrigações do declarante, 
inclusive de seus dependentes, dedutíveis na apuração 
do patrimônio líquido, em cada período, discriminando-
se entre os credores, se for o caso, a Fazenda Pública, 
as instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, no País e no exterior.

§ 5º Relacionados os bens, direitos e obrigações, 
o declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no 
período, indicando a origem dos recursos que hajam 
propiciado o eventual acréscimo.

§ 6º Na declaração constará, ainda, menção a 
cargos de direção e de órgãos colegiados que o decla-
rante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos, 
em empresas privadas ou de setor público e outras 
instituições, no País e no exterior.

§ 7º O Tribunal de Contas da União poderá:
a) expedir instruções sobre formulários da decla-

ração e prazos máximos de remessa de sua cópia;
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da 

legitimidade da procedência dos bens e rendas acres-
cidos ao patrimônio no período relativo à declaração.

Art. 3º A não apresentação da declaração a que 
se refere o art. 1º, por ocasião da posse, implicará a 
não realização daquele ato, ou sua nulidade, se cele-
brado sem esse requisito essencial.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não 
apresentação da declaração, a falta e atraso de re-
messa de sua cópia ao Tribunal de Contas da União 
ou a declaração dolosamente inexata implicarão, con-
forme o caso:

a) crime de responsabilidade, para o Presidente 
e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Es-
tado e demais autoridades previstas em lei especial, 
observadas suas disposições; ou

b) infração político-administrativa, crime funcional 
ou falta grave disciplinar, passível de perda do man-
dato, demissão do cargo, exoneração do emprego ou 
destituição da função, além da inabilitação, até cinco 

anos, para o exercício de novo mandato e de qualquer 
cargo, emprego ou função pública, observada a legis-
lação específica.

Art. 4º Os administradores ou responsáveis por 
bens e valores públicos da administração direta, indi-
reta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
assim como toda a pessoa que por força da lei, estiver 
sujeita à prestação de contas do Tribunal de Contas 
da União, são obrigados a juntar, à documentação 
correspondente, cópia da declaração de rendimentos 
e de bens, relativa ao período-base da gestão, entre-
gue à repartição competente, de conformidade com a 
legislação do Imposto sobre a Renda.

§ 1º O Tribunal de Contas da União considerará 
como não recebida a documentação que lhe for entre-
gue em desacordo com o previsto neste artigo.

§ 2º Será lícito ao Tribunal de Contas da União 
utilizar as declarações de rendimentos e de bens, re-
cebidas nos termos deste artigo, para proceder ao 
levantamento da evolução patrimonial do seu titular e 
ao exame de sua compatibilização com os recursos e 
as disponibilidades declarados.

Art. 5º A Fazenda Pública Federal e o Tribunal 
de Contas da União poderão realizar, em relação às 
declarações de que trata esta Lei, troca de dados e 
informações que lhes possam favorecer o desempe-
nho das respectivas atribuições legais.

Parágrafo único. O dever do sigilo sobre infor-
mações de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, 
imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que 
cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício, 
estende-se aos funcionários do Tribunal de Contas da 
União que, em cumprimento das disposições desta Lei, 
encontrem-se em idêntica situação.

Art. 6º Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou 
funções mencionados no art. 1º, e obedecido o disposto 
no art. 2º, prestarão a respectiva declaração de bens e 
rendas, bem como remeterão cópia ao Tribunal de Contas 
da União, no prazo e condições por este fixados.

Art. 7º As disposições constantes desta Lei serão 
adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, no que couber, como normas gerais de di-
reito financeiro, velando pela sua observância os órgãos 
a que se refere o art. 75 da Constituição Federal.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 10 de novembro de 1993; 172º da Inde-
pendência e 105º da República.  - ITAMAR FRANCO 
– Romildo Canhim.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2011

Altera o art. 15 da Lei nº 11.091, de 12 
de janeiro de 2005, para dispor sobre o po-
sicionamento dos aposentados e pensionis-
tas nas tabelas remuneratórias constantes 
do Anexo I da Lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 11.091, de 12 de ja-

neiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º O enquadramento dos servidores 

aposentados e dos pensionistas nas tabelas 
constantes do Anexo I desta Lei será referen-
ciado à situação em que o servidor se encon-
trava na data da aposentadoria ou em que se 
originou a pensão.” (NR)

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

Justificação

A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, ob-
jeto de alteração pelo nosso projeto, dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Carreira dos cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das institui-
ções federais de ensino vinculadas ao Ministério da 
Educação, e dá outras providências.

A promulgação da Lei resultou de intensas ne-
gociações por largo espaço de tempo, e ainda assim 
deixou a desejar no que concerne ao posicionamento 
dos aposentados e pensionistas. Com efeito, a esses 
cidadãos que dedicaram suas vidas em prol de ativida-
des ligadas à Educação não foi dispensado o merecido 
tratamento com relação à forma de seu enquadramento 
na tabela remuneratória, pois não se levou em conta a 
situação em que se encontravam nas datas em que se 
deram a aposentadoria e a concessão da pensão.

A nossa intenção, pois, é corrigir essa injustiça 
mediante a alteração da Lei no seu art. 15, acrescen-
tando-lhe um parágrafo e, dessa maneira, dispensar 
a esses cidadãos o mesmo tratamento dado a outras 
categorias de aposentados e pensionistas em diver-
sas Leis, das quais citamos a Lei nº 11.233, de 22 de 
dezembro de 2005, que, entre outras coisas, institui o 
Plano Especial de Cargos de Cultura e a Gratificação 
Específica de Atividade Cultural. O seu art. 1º comporta 
parágrafo com disposição idêntica à alteração que se 
pretende aprovar pelo Projeto ora apresentado.

Cremos, dessa forma, que a acolhida da nossa 
iniciativa pelos ilustres Pares corrigirá lacuna existente 
na Lei nº 11.091, de 2005, prejudicial aos aposenta-
dos e pensionistas ali referidos, razão que nos leva a 
esperar por sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005

Texto compilado

Dispõe sobre a estruturação do Pla-
no de Carreira dos Cargos Técnico-Admi-
nistrativos em Educação, no âmbito das 
Instituições Federais de Ensino vincula-
das ao Ministério da Educação, e dá outras 
providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será 
efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, cons-
tante do Anexo VII desta lei.
....................................................................................

LEI Nº 11.233, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005

Institui o Plano Especial de Cargos da 
Cultura e a Gratificação Específica de Ativi-
dade Cultural - GEAC; cria cargos de provi-
mento efetivo; altera dispositivos das Leis 
nos 10.862, de 20 de abril de 2004, 11.046, de 
27 de dezembro de 2004, 11.094, de 13 de 
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de 
2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005; re-
voga dispositivos da Lei no 10.862, de 20 de 
abril de 2004; e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1º Fica estruturado o Plano Especial de Car-
gos da Cultura, composto pelos cargos de provimento 
efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que não estejam organizados em carreiras, 
pertencentes aos Quadros de Pessoal do Ministério da 
Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, da Fundação Nacional de Arte - FU-
NARTE, da Fundação Biblioteca Nacional - FBN e da 
Fundação Cultural Palmares - FCP, em 30 de julho de 
2005, ou que venham a ser redistribuídos para esses 
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Quadros, desde que as redistribuições tenham sido 
requeridas até 12 de julho de 2005, mediante enqua-
dramento dos servidores, de acordo com as respec-
tivas atribuições, requisitos de formação profissional 
e posição relativa na tabela, conforme o constante do 
Anexo I desta Lei.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 2011

Institui o ano de 2013 como “Ano Na-
cional da Atividade Física em Prol da Saú-
de”. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o ano de 2013 como “Ano Na-

cional da Atividade Física em Prol da Saúde”.
§1º A critério do Poder Executivo, de cada ente 

federado, as comemorações e eventos relacionados 
ao disposto no caput poderão integrar as ações e 
atividades de saúde pública promovidas pela União, 
Estados e municípios.

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

Justificação

A atividade física é, reconhecidamente, indis-
pensável para as pessoas que desejam ter uma vida 
saudável. Seus benefícios, no tocante à promoção e 
manutenção da saúde, alcançam praticamente todas 
as faixas etárias, e em especial os idosos, cuja popu-
lação está crescendo a cada dia. 

O estilo de vida da atualidade revela, de forma 
bastante expressiva, as contradições da alimentação 
moderna que, somadas ao sedentarismo e à obesida-
de, vem se transformando em um problema de saúde 
pública. Diante dessa realidade, os médicos, em geral, 
estão prescrevendo orientações para que seus pacien-
tes façam atividade física como forma de melhorar a 
qualidade de vida e evitar riscos de morte. 

As estimativas apontam que o número de pesso-
as sedentárias reduz ano após ano. Segundo dados 
levantados pelo Ministério da Saúde, em 2006 cerca de 
16% da população brasileira faziam atividade física. No 
entanto, o número dos que se enquadram na chamada 
“atividade física zero” ainda é muito alto, e isso é motivo 
de preocupação para o Ministério da Saúde. 

Segundo o Vigitel Brasil 2009 - estudo do Ministério 
da Saúde, que faz estimativa de frequência e distribuição 
sociodemográfica de fatores de risco e proteção para do-

enças crônicas nas capitais brasileiras - a frequência de 
pessoas que praticam atividade física no tempo livre é de 
14,7%. Quanto maior a frequência da faixa etária, menor 
a frequência da atividade física, chegando a 13% entre 
as pessoas com idade entre 45 e 54 anos. A notícia boa 
é que, entre os idosos, esse índice aumenta para 18,1%. 
Porém, as mulheres idosas estão no mesmo nível das 
mulheres jovens, algo em torno de 10%. 

A mesma pesquisa revela que 46,6% da popula-
ção dessas cidades têm excesso de peso, sendo que 
quanto maior a idade, maior a frequência de sobrepeso. 
Porto Velho, Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais 
brasileiras com maior número de pessoas obesas, em 
percentual acima de 55% da população.

Nossa proposta tem o objetivo de chamar a aten-
ção para esse problema, e estimular a atividade físi-
ca em todas as camadas da população, de forma a 
contribuir na contenção dos riscos e vulnerabilidades 
à saúde e ao bem-estar social. Buscamos também 
conscientizar os policy-makers, da Política Nacional 
de Saúde, sobre a necessidade de se incluir tal práti-
ca no rol das ações preventivas e de manutenção da 
saúde, de forma que, num futuro próximo, as unida-
des básicas de saúde do SUS possam ser dotadas de 
infra-estrutura e equipamentos necessários à atividade 
física de sua clientela.

São notórios os benefícios que a atividade física 
proporciona, quando devidamente orientada, em prol da 
melhoria da qualidade de vida das pessoas ativas, evi-
tando a ocorrência de mortes prematuras. Além disso, 
há uma substancial redução no uso de medicamentos 
e no número de atendimentos médicos e internações 
nas unidades de saúde pública.

Nessas circunstâncias, esperamos contar com 
o apoio de nossos Pares para a rápida tramitação da 
presente proposta, dando ao país uma boa oportuni-
dade para incentiva a população a buscar uma vida 
saudável. 

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Cri-
vella.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte – decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, projetos de resolução que pas-
so a ler.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 3, DE 2011

Altera o art. 78 do Regimento Interno 
do Senado Federal, para garantir a cada 
Senador da República ao menos uma vaga 
titular em Comissões Permanentes.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 78 do Regimento Interno do Senado 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 78.  ................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
§ 1º Para fins de proporcionalidade, as 

representações partidárias são fixadas pelos 
seus quantitativos à data da diplomação, sal-
vo nos casos de posterior criação, fusão ou 
incorporação de partidos.

§ 2º Ao Senador, salvo se membro da 
Mesa, será sempre assegurado o direito de 
integrar, como titular, pelo menos uma Co-
missão, ainda que não possa concorrer pelo 
cálculo de proporcionalidade.

§ 3º Para contemplar os Partidos sem 
lugares suficientes nas Comissões para a sua 
bancada, observar-se-á o seguinte:

I – Da maior para a menor composição 
partidária, na quantidade de Senadores não 
contemplados, cada agremiação perderá uma 
vaga na Comissão com a menor fração, onde 
obteve lugar pelo cálculo da proporcionalidade, 
podendo optar em caso de empate;

II – Os Partidos sem lugares suficientes 
para a sua bancada farão opção pelas vagas 
abertas, na forma do inciso I, tendo preferên-
cia, dentre estes partidos, o de maior bancada, 
e em caso de empate, o Senador mais idoso 
dentre os de maior número de legislaturas que 
pertença à bancada.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
da sua publicação.

Justificação

A sociedade brasileira elegeu para esta Casa 
oitenta e um Senadores e Senadoras, de diversos 
partidos, que têm a imensa tarefa de pensar o Estado 
brasileiro, fiscalizar os atos do Poder Executivo, ela-
borar e votar as leis necessárias ao desenvolvimento 
do País. Nesse mister, somos todos iguais e temos as 
mesmas responsabilidades. Não pode haver diferen-

ça entre nós e nem haver senadoras e senadores de 
primeira e segunda categoria.

O Regimento Interno da Casa dispõe sobre as 
prerrogativas do líder, seja ele de bloco ou de partido 
e, em nenhum momento, faz discriminação com base 
no número de integrantes da bancada e nem poderia 
fazê-lo, pois correria o risco de estabelecer a existência 
de senadores de primeira e segunda classe. A partir 
daí, o desavisado entenderia que esta classificação 
poderia se dar até mesmo pelo número de votos que 
recebeu o parlamentar.

Nesta Casa temos senadores eleitos com mais 
de cinco milhões de votos e outros ilustres parla-
mentares eleitos com um milhão de votos ou menos. 
Nem por isso podemos considerá-los, uns e outros, 
de maior ou menor grandeza, pois a Constituição 
Federal determina a paridade entre as Unidades da 
Federação na representação do Senado, indepen-
dente do tamanho de cada uma. Do mesmo modo, 
os Partidos não podem ter seus direitos subtraídos 
de acordo com o número de seus integrantes. Neste 
aspecto, não existem partidos maiores ou menores. 
Todos têm as mesmas prerrogativas, desde que re-
gistrados na Justiça Eleitoral.

Em assim sendo, é claro que na composição das 
Comissões Técnicas a representação partidária com 
maior número de integrantes terá uma participação 
maior, até porque se trata de uma garantia constitu-
cional. Mas, contrario senso, não podemos aceitar 
que um senador eleito por um partido só participará 
dos trabalhos em comissões se contar com a genero-
sidade de um outro partido.

O sistema atual de composição das Comissões 
é perverso, injusto e inconstitucional, pois alija os 
pequenos partidos dos trabalhos nas comissões, 
o que acaba levando com que essas agremiações 
sintam-se obrigadas a se agrupar, independente-
mente de suas afinidades programáticas ou filosófi-
cas, sob pena de exclusão do Processo Legislativo. 
Ou se faz isso, assistimos a situação inaceitável em 
que senadores são excluídos dos trabalhos das Co-
missões Permanentes e Temporárias da Casa, sob 
argumento de que a proporcionalidade partidária 
não os contempla.

Este fato se torna mais grave quando nos dete-
mos no artigo 58 da Constituição Federal e artigos 90 
e 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que 
conferem às Comissões da Casa o chamado “poder 
conclusivo” para a apreciação de projetos. Ou seja: 
como hoje se interpreta, nesta Casa, a Constituição 
e o Regimento interno, alguns senadores não pode-
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rão participar dos trabalhos em comissões técnicas. 
E que não se diga que a expressão “tanto quanto 
possível”, constante do texto constitucional, permitiria 
que isto acontecesse. Na minha leitura, a expressão 
“tanto quanto possível” não é para excluir e, sim, 
para incluir. A sua verdadeira leitura deveria ser “o 
mais possível”.

E mais, destaco o Título XV do Regimento Interno, 
referente aos Princípios Gerais do Processo Legislati-
vo, que em seu artigo 412 dispõe:

“Art. 412. A legitimidade na elaboração 
da norma legal é assegurada pela observância 
rigorosa das disposições regimentais, mediante 
os seguintes princípios básicos:

I - a participação plena e igualitária dos 
Senadores em todas as atividades legislativas, 
respeitados os limites regimentais;

(...)
VII - Preservação dos Direitos das Mi-

norias”.

Daí, porque apresento este Projeto de Resolução 
que altera o nosso regimento Interno. Faço isso por en-
tender, pelas razões que expus, que a distribuição de 
vagas nas comissões permanentes da Casa não tem 
observado o disposto nos incisos I e VII do artigo 412 
do nosso Regimento, especialmente face o que dis-
põem o artigo 58 da Constituição Federal e os artigos 
90 e 91 do Regimento Interno do Senado.

Sala das Sessões, – Senador Itamar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº , DE 2011

Altera o art. 78 do Regimento Interno 
do Senado Federal, para garantir a cada 
Senador da República ao menos uma vaga 
titular em Comissões Permanentes.

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

CAPÍTULO II 
Da Composição

Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos 
titulares da Mesa, tendo as demais comissões perma-
nentes o seguinte número de membros: 

I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27; 
II – Comissão de Assuntos Sociais, 21;

III – Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 23; 

IV – Comissão de Educação, 27; 
V – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-

sumidor e Fiscaliza ção e Controle 17;
VI – Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa, 19;
VII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, 19;
VIII – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 

23;
IX – Comissão de Desenvolvimento Regional e 

Turismo, 17;
X – Comissão de Agricultura e Reforma Agrá-

ria, 17.
§ 1º

 
O membro da Comissão Diretora não poderá 

fazer parte de outra comissão permanente. 
§ 2º

 
Cada Senador poderá integrar até três co-

missões como titular e três como suplente. (NR)
 

Art. 78. Os membros das comissões serão de-
signados pelo Presidente, por indicação escrita dos 
respectivos líderes, assegurada, tanto quanto possí-
vel, a participação proporcional das representações 
partidárias ou dos blo cos parlamentares com atuação 
no Senado Federal (Const., art. 58, § 1º). 

Parágrafo único. Para fins de proporcionalidade, 
as representações partidárias são fixadas pelos seus 
quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos 
de posterior criação, fusão ou incorporação de parti-
dos. (NR) 
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 4, DE 2011

Acrescenta parágrafos ao art. 160 do 
Regimento Interno do Senado Federal, para 
permitir que o tempo destinado aos orado-
res do Período do Expediente possa ser 
dedicado à discussão de assunto de inte-
resse nacional. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 160 do Regimento Interno do Se-

nado Federal passa a vigorar acrescido de parágrafo 
único, com a seguinte redação:

“Art. 160.  ..............................................  
§ 1º O tempo destinado aos oradores do 

Período do Expediente poderá ser dedicado 
à discussão de um tema específico, de inte-
resse nacional, em virtude de deliberação do 
Plenário, a requerimento de pelo menos um 
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terço dos Senadores ou de líderes que repre-
sentem esse número.

§ 2º Quando o Período do Expediente for 
destinado à discussão de tema específico, nos 
termos do § 1º, aplicar-se-ão as regras sobre 
uso da palavra contidas nos incisos I a III do 
caput.” (NR)

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

Justificação

Com este projeto de resolução pretendemos 
estabelecer uma nova forma de utilização do tempo 
de Período do Expediente. De acordo com as regras 
atuais, depois da leitura do expediente, o tempo res-
tante é destinado para pronunciamentos de Senadores 
inscritos, comunicações inadiáveis ou de lideranças 
partidárias ou de blocos parlamentares; o Regimento 
prevê, ainda, que esse tempo possa ser utilizado para 
comemoração especial.

Sem modificar essas duas formas de utilização 
do Período do Expediente, a forma ora proposta visa 
a aproveitar o tempo para a realização de debates di-
rigidos e qualificados acerca de temas de relevância 
nacional.

Uma das características dos pronunciamentos 
parlamentares é a multiplicidade temática, sendo cada 
Senador livre para escolher o assunto com o qual uti-
lizará seu tempo na tribuna. Essa natureza livre do 
discurso parlamentar muitas vezes, involuntariamen-
te, resulta na mudança de rumo de debates em anda-
mento, quando não no seu final, sem que a matéria 
em discussão tenha sido exaurida.

Com o procedimento ora proposto, a Casa poderá 
encontrar momentos adequados para que os grandes 
temas nacionais possam ser debatidos exaustivamen-
te, inclusive porque, nos termos sugeridos, o Período 
do Expediente não será encerrado enquanto houver 
oradores inscritos.

É importante lembrar que a prática de concentrar 
os trabalhos sobre tema previamente escolhido não é, 
no âmbito da União, uma inovação desta Casa. Em-
bora tenha caráter decisório – pela natureza distinta 
da atividade judiciária –, o Supremo Tribunal Federal 
vem adotando, há alguns anos, a prática de sessões 
plenárias em que consta da agenda uma única matéria 
e vários processos a ela relacionados.

Parece óbvio que a medida, no Senado ou no 
Judiciário, imprime maior objetividade aos trabalhos 
e, com isso, merece prosperar.

Devemos esclarecer, por fim, que, para evitar a 
banalização dos temas e dessa forma de debate, es-
tamos sugerindo que o requerimento somente possa 
ser apresentado por quorum elevado (um terço de 
Senadores ou líderes que representem esse número) 
e a decisão seja do Plenário.

Isso posto, conclamamos nossos ilustres Pares a 
aprovar a matéria, a fim de que possamos adotar esse 
mecanismo ao longo da legislatura que se inicia.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Cri-
vella.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 160. O tempo destinado aos oradores do Pe-

ríodo do Expediente po derá ser dedicado a comemo-
ração especial, em virtude de deliberação do Senado, 
obedecido, no que couber, o disposto no art. 199, e 
observadas as seguintes normas:

I – haverá inscrições especiais para a comemo-
ração;

II – o tempo do Período do Expediente será au-
tomaticamente prorro gado, se ainda houver oradores 
para a comemoração;

III – se o tempo normal do Período do Expediente 
não for consumido pela comemoração, serão atendidos 
os inscritos na forma do disposto no art. 17. (NR)
....................................................................................

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário a 
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, 
para recebimento de emendas aos Projetos de Reso-
lução nºs 3 e 4, de 2011, que acabam de ser lidos, nos 
termos do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário 
que o Requerimento de Informações nº 820, de 2009, 
vai ao Arquivo, tendo em vista que as informações so-
licitadas já foram apresentadas ao requerente.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 38, de 2011 (nº 28/2011, na origem), da Presidente 
da República, solicitando a retirada de tramitação da 
Mensagem nº 110, de 2010, que submeteu à aprecia-
ção do Senado a indicação do Senhor Murillo de Mo-
raes Rego Corrêa Barbosa, para ser reconduzido ao 
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ. 

É a seguinte a Mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A matéria será incluída em Ordem 
do Dia oportunamente. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº 
2.171/2010, do Tribunal de Contas da União, encami-

nhando cópia do Acórdão nº 3.244/2010, proferido nos 
autos do TC 021.409/2009-3, bem como do relatório 
e do voto que o fundamentam, com informações com-
plementares ao Requerimento nº 1.300, de 2007, do 
Senador Alvaro Dias.

É o seguinte o Aviso:
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FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03569 203ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03570 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao Requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício 

nº 33, de 2011, na origem, do Ministro de Estado da 
Integração Nacional, que encaminha três exemplares 
da Programação do Fundo Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao exer-
cício de 2011.

É o seguinte o Ofício:

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03571 205ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03572 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03573 207ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03574 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03575 209ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03576 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03577 211ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03578 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03579 213ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03580 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03581 215ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03582 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03583 217ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03584 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03585 219ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03586 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03587 221ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03588 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03589 223ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03590 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03591 225ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03592 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03593 227ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03594 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03595 229ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03596 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03597 231ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03598 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03599 233ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03600 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03601 235ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03602 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03603 237ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03604 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03605 239ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03606 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03607 241ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03608 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03609 243ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03610 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03611 245ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03612 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03613 247ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03614 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03615 249ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03616 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03617 251ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03618 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03619 253ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03620 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03621 255ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03622 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03623 257ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03624 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03625 259ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03626 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03627 261ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03628 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03629 263ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03630 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03631 265ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03632 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03633 267ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03634 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03635 269ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03636 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03637 271ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03638 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03639 273ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03640 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03641 275ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03642 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03643 277ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03644 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03645 279ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03646 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03647 281ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03648 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03649 283ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03650 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03651 285ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03652 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03653 287ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03654 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03655 289ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03656 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03657 291ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03658 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O expediente, sob o nº de Ofício 
S/5, de 2011, vai às Comissões de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Desenvolvimento Regional e Turismo; e, sob o nº de 
Ofício 11, de 2011-CN, à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será encaminhado um exemplar à Câmara dos 
Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 34, de 2011, na origem, do Ministro de Estado da 
Integração Nacional, que encaminha três exemplares 
do Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao 
1º semestre de 2010.

É o seguinte o Ofício:

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03659 293ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03660 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03661 295ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03662 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03663 297ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03664 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03665 299ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03666 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03667 301ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03668 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03669 303ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03670 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03671 305ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03672 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03673 307ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03674 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03675 309ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03676 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03677 311ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03678 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03679 313ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03680 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03681 315ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03682 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03683 317ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03684 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03685 319ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03686 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03687 321ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03688 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03689 323ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03690 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03691 325ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03692 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03693 327ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03694 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03695 329ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03696 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03697 331ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03698 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03699 333ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03700 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03701 335ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03702 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03703 337ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03704 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03705 339ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03706 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03707 341ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03708 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03709 343ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03710 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03711 345ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03712 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03713 347ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03714 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03715 349ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03716 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03717 351ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03718 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03719 353ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03720 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03721 355ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03722 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03723 357ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03724 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03725 359ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03726 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03727 361ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03728 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03729 363ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03730 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03731 365ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03732 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03733 367ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03734 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O expediente, sob o nº de Ofício 
S/4, de 2011, vai às Comissões de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Desenvolvimento Regional e Turismo; e, sob o nº de 
Ofício 12, de 2011-CN, à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será encaminhado um exemplar à Câmara dos 
Deputados.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pois não. Senador Suplicy, com a 
palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero 
informar que a senhora, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, foi a primeira que chegou para uma comunicação 
inadiável.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Acredito ter sido o segundo. Então, eu gostaria de me 
inscrever para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta Vanessa Grazziotin...

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paim. Da mesma 
forma? Inscrição?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...minha 
sempre colega, desde a Câmara dos Deputados. Para 
também uma comunicação parlamentar. É uma alegria 
vê-la como Senadora da República, defendendo as 
mesmas bandeiras que sempre defendemos lá. 

Um abraço.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A alegria é minha por estar, nova-
mente, na companhia de V. Exª. V. Exª tem sido, e isto 
é reconhecido pelo País inteiro, um dos maiores luta-
dores pelos direitos dos trabalhadores, Senador Paim. 
A alegria minha, tenha certeza V. Exª, é muito maior, 
por poder compartilhar, novamente, um trabalho mais 
próximo. Trabalhávamos juntos – V. Exª, aqui, e eu, na 
Câmara –, mas agora estaremos juntos e, quiçá, na 
Comissão de Assuntos Sociais também.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senadora Vanessa, Presidente.

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

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Sem revisão do orador.) – Já chegou à mesa uma indi-

cação para eu ocupar o horário da Liderança do PTB. 
Eu gostaria de me inscrever.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Perfeito. A Mesa já recolheu a indi-
cação e a sua inscrição já foi providenciada, Senador 
Mozarildo. 

Aliás, o Senador Mozarildo, hoje, foi destaque 
no jornal A Crítica, do meu Estado do Amazonas, da 
cidade de Manaus, porque abordou num belo discurso 
aqui, num pronunciamento, o desenvolvimento susten-
tável na Região Amazônica. 

Então, cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 

Presidente, eu gostaria de me inscrever para falar em 
nome da Liderança do PDT.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Pela Liderança do PDT, Senador 
Acir Gurgacz. Inscrito.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Então, vamos iniciar, convidando 
primeiro, de acordo com o Regimento, os oradores 
inscritos. 

Convido o Senador Mário Couto, do PSDB do 
nosso querido e belo Estado do Pará.

V. Exª, Senador, dispõe de 10 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Talvez um 

pouco mais hoje, não é, Presidenta?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Sem problema nenhum, sem problema 
nenhum. Hoje é quinta-feira.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Plenário 
vazio.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Temos muitos assuntos pela frente. 

Corrige-me a Drª Cláudia, pois eu ainda estou 
aprendendo: hoje, são 20 minutos. Hoje, nós não te-
mos sessão deliberativa. Por conta disso, nós temos 
um tempo de 20 minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, dois as-
suntos serão abordados hoje por mim nesta tribuna. 

Sobre um, vou fazer leves considerações e vou 
aprofundar o debate sobre o salário mínimo. As rápi-
das considerações, vou fazê-las em relação a pesso-
as mortas que são usadas para se praticar corrupção 
neste País. 

Amanhã, o meu tema para abordar nesta tribuna: 
o seguro defeso, que se criou para beneficiar o pes-
cador – e que eu, aqui, aplaudi quando da sua cria-
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ção –, virou um centro de corrupção neste País. Vou 
abordar isso com detalhes amanhã, mais uma vez. 
Vou mostrar que, no meu Estado, o Pará, mortos... E 
vou provar nesta tribuna. Aliás, nada falo aqui sem ter 
documentos na mão. Nunca usei esta tribuna sem ter 
documentos na mão.Vou provar, amanhã, à Nação 
brasileira o que por várias vezes falei aqui, denunciei 
aqui desta tribuna. Encaminhei denúncia ao Ministério 
Público Federal, encaminhei denúncia ao Sr. Ministro 
na época, encaminhei denúncia à Procuradoria-Geral 
da República. Vou mostrar que mortos – e vou mostrar 
o atestado de óbito daqui desta tribuna – estão rece-
bendo seguro defeso na Ilha do Marajó. 

Esse será o assunto de amanhã, por isso eu 
chamo a atenção do meu Estado, o meu Estado do 
Pará. Se, amanhã, nós tivermos Senadores para abrir 
a sessão, fiquem atentos, porque vou mostrar como 
funciona o maldito esquema de corrupção em cima 
do pescador artesanal, que tem direito de receber o 
seu seguro defeso.

O tema principal de hoje é a votação do salário mí-
nimo, que foi feita ontem na Câmara dos Deputados. 

Senador Mozarildo, o rolo compressor do Gover-
no passou por cima do trabalhador brasileiro. O rolo 
compressor do Governo mostrou, mais uma vez, a sua 
força em cima do nosso trabalhador. 

Aqueles que outrora defendiam o trabalhador 
brasileiro, aqueles que criaram o Partido para defen-
der o trabalhador brasileiro, aqueles que sabem como 
vive o trabalhador brasileiro, aqueles que tentam dizer 
que, neste País, a pobreza está acabando, aqueles 
que dizem que com R$545,00 se pode viver, aqueles 
que mentem e dizem que, neste País, não há inflação, 
aqueles que enganam a dona de casa, aqueles que 
dizem que o País está bem, aqueles que dizem que 
o País nunca esteve tão bem como agora... Nesta se-
mana, escutei vários oradores, desta tribuna, falarem 
sobre isso, mas, quando eles afirmam que o País está 
bem, eles dizem que o melhor mesmo é dar R$545,00 
para o trabalhador brasileiro, e não R$600,00. 

Se o País está bem, se a economia está bem, por 
que não se podem dar R$600,00 como salário mínimo 
ao trabalhador brasileiro? 

Pasme, Brasil! Pasmem, brasileiros e brasileiras! 
Não se pode dar aumento, mínimo que seja, ao traba-
lhador brasileiro, mas se pode emprestar dinheiro para 
países que nada têm a ver com o nosso. 

A gastança é demais. Gasta-se dinheiro que sai 
pelo ralo neste País. A corrupção é desenfreada. Os 
gastos públicos são desenfreados. Mas, quando che-
ga no trabalhador brasileiro, não se pode dar um pe-
queno aumento.

O Governo brasileiro pôde doar US$15 milhões 
ao Haiti, para socorrer as vítimas. O Governo brasileiro 
pôde dar US$40 milhões para a reconstrução do Ha-
vaí. O Governo brasileiro pôde dar US$330 mil para 
ajudar as eleições no Havaí. Pasmem, senhoras e se-
nhores: US$330 mil para ajudar as eleições no Havaí! 
O Governo brasileiro pode dar e já deu US$500 mil às 
vítimas das enchentes no Paquistão. O Governo brasi-
leiro doou US$300 mil às Nações Unidas...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me 
permitir, Senador, acho que V. Exª falou Havaí e quis 
dizer Haiti, salvo engano.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Haiti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Haiti 

em vez de Havaí.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado 

pela correção. V. Exª me ajuda. Obrigado.
O Governo brasileiro deu US$20 milhões à Bo-

lívia. O Governo brasileiro, pasmem, senhoras e se-
nhores, deu US$1,5 bilhão à Cuba. Aquela Cuba dos 
ditadores Fidel Castro e seu irmão. Um bilhão e meio 
de dólares à Cuba para aqueles ditadores que mas-
sacraram e mataram muitos cubanos a sangue frio, e 
o Governo brasileiro doou! Pasmem, senhoras e se-
nhores, os gastos, com doações, só em 2010 e 2011, 
meu caro Líder do meu Partido, já vão acima de US$4 
bilhões. Repito: Nação brasileira, trabalhador brasilei-
ro, US$4 bilhões só no ano passado e no início deste 
ano! Aí, quando chega no salário mínimo, aí, quando 
chega no aposentado brasileiro, que lentamente mor-
re neste País, aí não se pode dar aumento. Convoca 
a tropa, a tropa do Governo, e põe o rolo compressor 
em cima da oposição e dos trabalhadores brasileiros. 
“Não deixem aprovar. Digam que o País não tem di-
nheiro. Mostrem os números e digam que é impossível 
dar esse aumento. A Nação não suporta!”

Mas a Nação suporta dar a países US$4 bilhões 
até para eleição no Haiti, senhoras e senhores. Um 
ponto cinco bilhão para Cuba, senhoras e senhores. 
O Presidente Lula deu mais dinheiro para Cuba do 
que para o Havaí – perdão, Haiti. Deu mais dinheiro 
para Cuba do que para o Haiti, prezados brasileiros e 
brasileiras, reconhecendo a ditadura cubana, reconhe-
cendo o matador cubano, reconhecendo o massacre 
que aqueles homens fizeram naquele País.

Brasil doa – tem muita doação, muita – US$172 
milhões para a reconstrução do Haiti; Brasil doa US$42 
milhões para reconstrução do Haiti; Brasil doa US$330 
mil para apoiar processo eleitoral haitiano; Brasil doa 
US$500 mil para as vítimas da enchente no Paquis-
tão; Brasil doa para a Bolívia; Brasil doa para Cuba; 
Brasil abre um empréstimo para investimento de US$2 
bilhões para Angola, quando o povo do Norte deste 
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País sofre, meu caro Mozarildo. Manda abrir um em-
préstimo para o seu maravilhoso Estado de US$2 bi-
lhões para investimento em seu Estado, na minha Ilha 
do Marajó, no sul do meu Estado, no oeste do meu 
Estado, no nordeste do meu Estado, onde o povo do 
interior precisa muito. Isso é revoltante, brasileiros. Aí 
abre um empréstimo de US$2 bilhões para Angola, 
senhoras e senhores. 

Quando se entra, meu caro Líder do meu Partido, 
nos gastos públicos, o Governo aumentou 15% no ano 
da eleição em gastos públicos. Digam-me, brasileiros 
e brasileiras, 15% em gastos públicos. Quanto signifi-
ca isso a mais nesta Nação? Para ganhar as eleições, 
para investir na época das eleições, para pagar diárias 
com as eleições, para pagar aquele movimento intei-
ro de eleições, 15% a mais foram gastos, brasileiros 
e brasileiras. A inflação naquela época já era visível, 
Brasil. A inflação, naquela época, já era sentida, Bra-
sil. A dona de casa já reclamava. Nos supermercados, 
quando se entrava, as prateleiras sofriam aquelas mal-
ditas trocas de preço que se viam no passado. Já se 
sentia isto. O governo brasileiro sabia. Mas o Governo 
brasileiro não podia fazer cortes próximos da eleição 
porque corria o risco de perder uma eleição, e deixou 
a inflação chegar, e deixou o povo brasileiro pagando 
mais caro, e deixou a dona de casa pagando a carne 
60% mais cara, e deixou a dona de casa pagando o 
feijão 40% mais caro. Ameaça cortar emendas; ame-
aça os Parlamentares; a mim esta ameaça não passa 
por perto, meu caro Senador. 

Jamais recebi emendas. Não faço questão de 
emendas. Não vivo disso, não estou aqui para isso, 
nem para emenda nem para receber cargos públicos. 
Estou aqui para defender o povo brasileiro, especial-
mente o do meu Estado. Não me curvo, não me rendo, 
não me vendo, não me ajoelho aos pés de Executivo 
nenhum. Que cortem as emendas, se for para o bem 
do povo brasileiro. Corte, Dilma! Corte as emendas 
dos Parlamentares se for para o bem do povo brasi-
leiro, mas dê o aumento do salário mínimo, combata 
a corrupção no seu Governo, combata.

Dilma, se tu não estás me vendo, me escutan-
do, deve alguém do teu Governo estar. Foi chocante 
a corrupção no Governo Lula, chocante, humilhante, 
vergonhosa. Combata a corrupção. O que se gasta em 
corrupção neste País dá para pagar o aumento do sa-
lário mínimo e dar o aumento digno aos aposentados 
brasileiros, Presidenta Dilma. São US$3 bilhões, Presi-
denta, que o povo paga pela corrupção neste País.

É incrível quando se pegam os dados. Se que-
rem aqui discutir dados, se me chamaram para discutir 
dados, estou pronto para discutir com quem quer que 
seja. Mas o dado primeiro que eu quero discutir aqui 

nesta Casa é o da corrupção. Esse é o primeiro dado 
que eu quero discutir aqui, esse dado que o povo não 
suporta, esse dado de que o povo brasileiro tem ódio, 
esse dado que corrói, esse dado que mata, esse dado 
que angustia qualquer nação e que chegou a pontos 
alarmantes neste País. Se querem discutir, vamos dis-
cutir dados, vamos discutir a corrupção neste Governo 
e nos passados. Eu tenho alguns dados em mãos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me 
permite um aparte, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou per-
mitir com muita honra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agora não, 
agora não. Tenha calma. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pois 
não.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou lhe 
dar os dados para V.Exª poder discutir direito comigo. 
Vou lhe dar os dados.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aguardo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ainda 

não dei os dados. Só falei em corrupção, não dei os 
dados. Vou dar os dados para V.Exª discutir comigo, 
dialogar comigo.

Governo Figueiredo. São dados oficiais. Não sou 
leviano. Não faço o dado da minha cabeça. Trouxe do-
cumento para ler aqui. Documento lido por mim aqui 
quero que conste das notas taquigráficas, pois trouxe 
documentos oficiais.

Governo Figueiredo: 11 escândalos de corrupção. 
Governo Sarney: seis casos de corrupção. Governo 
Collor: 19 casos de escândalo. Governo Itamar Franco: 
32 casos de escândalo. Governo Fernando Henrique 
Cardoso: 47 casos de escândalo. Governo Lula...

Notaram que, em relação a todos os outros an-
teriores, eu apenas peguei uma página de papel? 
Notaram, brasileiros e brasileiras? Vamos ver o Lula 
agora. Governo Lula: uma página, duas páginas, três 
páginas, quatro páginas, cinco páginas... Parou? Não. 
Sete páginas. Parou. Sabe quantos casos, Nação 
brasileira, houve no Governo Lula? Cento e trinta e 
quatro casos de corrupção. Sabe o que significa isto 
aqui? Três bilhões de dólares à Nação brasileira. E aí 
o Chico Anysio é lembrado: e o salário mínimo, Pre-
sidente, ó. E o salário mínimo, Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ó!

Quem não se lembra do escândalo dos bingos? 
Quem, Brasil, não se lembra do escândalo dos bingos? 
Quem, Brasil, não se lembra? Quem, Brasil, não se 
lembra do mensalão? Quem está preso? Quem está 
condenado? Quem corre risco de ir para a cadeia? 
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Quem? Quem está preso neste País por corrupção? 

Quem? Quem vai preso neste País por corrupção? 

Quem? Quantos milionários estão aí por corrupção? 

E o trabalhador brasileiro como está, Nação? E o apo-

sentado brasileiro como está, Nação? Como, Nação? 

Como está o trabalhador brasileiro? Como, Nação? 

Como está o aposentado brasileiro? Como, Nação?

Pois não, Senador Suplicy, com muita honra.

Já vou descer, Presidente, vou só ouvir o Sena-

dor Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – O Senador está ao telefone.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou descer 
da tribuna certo de que abusei de V. Exª, mas certo de 
que esclareci muita coisa a esta Nação.

Sr. Presidente, muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin para uma comunicação inadiável.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a mi-
nha inscrição para falar pela Liderança do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – V. Exª está inscrito.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras, o que me 
traz à tribuna no dia de hoje é exatamente a votação 
que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, cuja 
maioria, mais de 360 Deputados e Deputadas, salvo en-
gano, votou a favor do projeto proposto pela Presidenta 
Dilma, aprovando o salário mínimo de R$545,00.

Mas antes disso, Sr. Presidente, quero dizer que – 
não falo por mim, mas tenho certeza de que pela gran-
de maioria do povo brasileiro – os brasileiros, hoje, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, estão muito mais felizes do 
que estavam oito, nove, dez anos atrás, muito mais. 

Com isso não quero dizer que nós não temos 
problemas não, porque nós temos problemas, e muitos 
problemas, Senador Mozarildo, muitos problemas.

Nós ainda somos um país em processo de desen-
volvimento; nós ainda somos uma democracia inicial; 
nós ainda somos um país que, além das desigualda-
des sociais, é marcado pelas desigualdades regionais. 
Agora, nós somos um país de uma gente muito alegre, 
de uma gente muito feliz e que sabe que de 2002 para 
cá encontrou um governo que procura enfrentar – e 
não só enfrentar, mas resolver –, um a um, os proble-
mas que acometem o povo brasileiro. 

E quero dizer que sou mais feliz hoje do que era 
na época do então Presidente Fernando Henrique Car-
doso, que privatizou grande parte das empresas públi-
cas brasileiras, entregando-as a preço de quase nada 
para o capital estrangeiro. Não, o Presidente Lula não. 
Tem a coragem de propor, de enfrentar. E nós apro-
vamos a mudança do marco regulatório do petróleo, 
por exemplo, que vai fortalecer o Estado e, portanto, o 
povo brasileiro e as políticas públicas também.

Eu não tenho saudade nenhuma daquela época em 
que o Ministro da Educação dizia, Senador João Pedro, 
que aplicar recursos em pesquisas no Norte era a mesma 

coisa que jogar dinheiro no ralo. Eu não tenho saudade 
disso não, nem um pouco de saudade. Eu não tenho 
saudade do momento em que o Ministério da Educação 
assinou um decreto extinguindo vagarosa e lentamente as 
escolas técnicas federais brasileiras. Não, eu estou muito 
mais satisfeita hoje, com a expansão das universidades 
públicas, com a expansão das escolas técnicas e a sua 
transformação em escolas de nível superior.

Meu Estado do Amazonas tem 61 municípios em 
seu interior, além da capital, Manaus. Meu Estado do 
Amazonas tinha quatro, cinco cidades com a presença 
da universidade federal. Pois hoje temos muito mais 
do que o dobro disso.

Temos o Cefet, o nosso Ifet, Presidente Itamar 
Franco, chegando aos municípios do interior. É uma 
alegria para o povo.

E não foi à toa que elegemos – o povo brasileiro; e 
eu me orgulho de ter participado dessa campanha – uma 
mulher para Presidente, mas uma Presidente que nunca 
foi candidata a nada, Senador João Pedro. E o povo brasi-
leiro elegeu, com muita consciência. Foi às ruas fazer sua 
campanha, porque sabe que esse é o caminho certo.

E aí quero entrar no salário mínimo. O salário mínimo 
não é o ideal. Vamos votar aqui, possivelmente na sema-
na que vem. Todos – todos, sem exceção – gostaríamos 
de votar um salário mínimo muito maior. Mas acho que, 
agora, o que vamos votar de mais importante não é o va-
lor do salário mínimo, é a política do salário mínimo, que 
nasceu no final da década de 30, com o então Presidente 
Getúlio Vargas, mas que, pela primeira vez em toda sua 
existência, em toda sua história, terá uma política efetiva 
não só de recuperação das perdas inflacionárias, mas de 
recuperação do valor que o tempo lhe tirou.

Isso é muito importante, Senadora Marta. Isso 
é o mais importante. E ainda ouvi críticas, ontem, de 
alguns Parlamentares, de que era um equívoco votar 
um artigo contido no projeto que diz que, daqui para 
frente, nesse período, o aumento do salário mínimo será 
feito por decreto. Claro que será por decreto, porque 
a lei já diz de quanto será o aumento. A lei já é clara o 
suficiente: é a inflação do ano anterior acrescida com 
o crescimento da economia de dois anos antes.

Acho que o meu partido é o que tem a proposta 
mais antiga que tramita na Câmara dos Deputados e 
que trata de uma política de recomposição e de valo-
rização do salário mínimo.

Então, é isso que nós vamos votar. Eu quero dizer 
que voto tranquilamente. Subo a esta tribuna e defendo, 
junto aos trabalhadores, mesmo porque não me move 
demagogia nenhuma. Falar em R$600, quem, quando 
dirigiu, privatizou a nação, quando dirigiu, usou recursos e 
estabeleceu acordos com o Fundo Monetário Internacio-
nal. Não! O fim é o não reajuste de servidores; greve de 
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petroleiros, demissão injusta de petroleiros. Não, esses 
não têm história, não têm compromisso, não têm vínculo 
com o povo. Este Governo sim. E repito: tenho certeza de 
que todos nós gostaríamos de dar um reajuste maior.

E também, Senadora Marta, quero dizer aqui que 
não me sensibiliza...Votamos a favor do salário mínimo. 
A Bancada do meu partido, o PCdoB, votou toda, cem 
por cento, a favor da proposta da Presidente Dilma, e 
faremos o mesmo aqui no Senado, não sensibilizados 
com o discurso da instabilidade econômica não, mas 
sensibilizados, sim, com a nova política. É isso que nos 
leva a votar, mesmo porque, instabilidade por instabi-
lidade, 0,5% de juros significaria R$10,00, R$12,00 a 
mais no valor do salário mínimo. Então, não é esse o 
discurso. O discurso é efetivamente esse passo histórico 
e importante que estamos dando de estabelecimento 
de uma política salarial efetiva.

E olhe, Senador Suplicy, já li o livro de V. Exª. V. Exª 
sabe que o que reduziu a miséria no País... Claro...

(Interrupção do som.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Srª Presidente, apenas para concluir.

Os programas sociais são muito importantes, os 
programas assistencialistas são importantes em um 
país de tanta carência, de tanta miséria como o nosso. 
Mas mais importante do que o Bolsa Família tem sido 
o salário mínimo, a política do salário mínimo. Essa, 
sim, é a política inclusiva.

Todos nós falamos com muita alegria. Entramos na 
crise, mas fomos os primeiros a sair por conta do povo, 
que ganha um salário mínimo, que ganha dois salários 
mínimos, que foi às ruas, que comprou, que teve coragem 
de comprar, e ajudou o Governo a tirar o País da crise.

Então, quero dizer que eu, particularmente, fico 
não apenas feliz, mas cada dia mais disposta a ajudar, 
neste novo momento que vive o Brasil, um momento 
de evolução, de conquistas dos trabalhadores e tudo 
mais. E mais ainda, com a alegria de ter e ver uma 
mulher na Presidência da República.

Obrigada, Srª Presidenta.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Marta 
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

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

Agora a palavra está com o Senador João Pedro, 
por vinte minutos. Como é uma sessão não deliberati-
va, os inscritos todos têm vinte minutos, com exceção 
das comunicações inadiáveis.

Com a palavra o Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidenta 
Marta Suplicy, que preside a sessão, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, volto a esta tribuna para falar da presença em 
nosso País de várias famílias haitianas, que estão chegan-
do ao Brasil em condições precárias, em condições hu-
manas que merecem a atenção do nosso Governo. Cerca 
de trezentas famílias chegaram pelo Acre. Brasiléia, Assis 
Brasil e Epitaciolândia são cidades que estão recebendo 
os haitianos. Em meu Estado, a cidade de Tabatinga, na 
tríplice fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. 

Trago novamente este apelo aqui a esta Casa – 
aqui temos a Comissão de Relações Exteriores, cujo 
Presidente deverá ser um ex-Presidente da República, 
o Senador Fernando Collor –, pois precisamos ter uma 
ação no sentido de tratar como pessoas humanas os 
haitianos que chegam ao Brasil. Em Tabatinga, são 
aproximadamente quinhentas pessoas, Presidenta 
Marta. Estou fazendo um apelo, primeiro, para que 
uma comissão de Senadores visite esses locais, por-
que a situação dos haitianos que chegaram ao Brasil, 
situação de moradia, de vida... Tenho aqui relatos de 
alguns  blogs e da imprensa de que eles estão pas-
sando fome, estão passando sede. Chegam ao Brasil 
por conta da tragédia. Primeiro, há os problemas po-
líticos do Haiti, mas o mundo todo tem conhecimento 
do que aconteceu em janeiro de 2010 naquele país: 
um dos maiores terremotos da América Latina.

O Brasil também está presente no Haiti. É o País 
que lidera o processo de paz e de reconstrução do Hai-
ti. Ou seja, nós precisamos tratar o Haiti lá, no Haiti, e, 
agora, no Brasil. E não podemos tratar essas pessoas 
do ponto de vista policial – quero chamar a atenção 
desta Casa –, os haitianos que chegam aqui. Por conta 
da pobreza absoluta, por conta do abandono, por conta 
de uma presença mais forte, mais afirmativa da ONU 
lá, no Haiti, essas pessoas chegam aqui. 

Então, é preciso que possamos acionar um con-
junto de Ministérios, o Ministério da Justiça, que tem 
a Polícia Federal, o Itamaraty, o Ministério do Traba-
lho, já que o Prefeito e a Igreja Católica estão tratando 
dos haitianos nesses primeiros dias que estão lá em 
Tabatinga, no Amazonas.

Concedo o aparte à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, Senador João Pedro. Primeiro, quero 
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pelo tema que V. 
Exª traz a esta Casa. Aliás, V. Exª, sempre com o espírito 
e o sentimento de solidariedade internacionalista, que 
tem marcado não só a sua presença no Parlamento, mas 
a sua história política, que conheço já de longa data. 
Então, cumprimento V. Exª pelo tema que traz à Casa. 
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Segundo, quero dizer que a sua preocupação é a nos-
sa preocupação também, e já quero escalar-me aqui: 
uma vez formada a comissão, terei o maior interesse em 
participar, em ir a Tabatinga – e não só ao Amazonas, 
mas ao vizinho Estado do Acre – para que possamos 
ver e, de fato, ter contato com esses irmãos haitianos 
que chegam ao Brasil. Agora, o que me deixa um pouco 
mais tranquila, Senador, é que, primeiro, percebo que 
tanto o Governo Federal quanto o Governo Estadual 
estão fazendo de tudo para que essas pessoas sejam 
tratadas com dignidade, como cidadãs e cidadãos que 
efetivamente são irmãos; segundo, foi uma equipe da 
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e do Mi-
nistério da Saúde já para fazer exames e acompanha-
mento de saúde por conta do cólera, porque há uma 
epidemia de cólera em curso no Haiti, e sabemos que 
aquela região viveu, no início da década de 90, um pro-
blema sério de cólera. É uma população indígena muito 
grande e muito vulnerável, que precisa dessa atenção. 
Então, cumprimento V. Exª. Estarei a seu lado nessa 
luta em defesa da ajuda humanitária que nosso País, 
apesar de todas as dificuldades e problemas, necessita 
dar a esses irmãos que buscam refúgio e ajuda entre 
nós. Parabéns, Senador!

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senadora. O aparte de V. Exª expressa também a 
solidariedade e a compreensão que V. Exª tem. 

Quando abordo esse fato, primeiro, temos de con-
textualizar o Brasil. O Brasil é uma liderança da América 
Latina, é uma liderança do Mercosul, é uma liderança mun-
dial. Então, precisamos exercer essa liderança no sentido 
de saber receber pessoas que estão chegando aqui nas 
condições mais adversas. Os haitianos que chegam aqui 
são empurrados do Haiti pela absoluta miséria.

Então, precisamos, quando se discute essa ques-
tão... Essa questão diz respeito à América Latina, diz 
respeito à postura da ONU de fazer com que, tijolo por 
tijolo, gente por gente, possamos soerguer aquele país, 
que foi, nos séculos XIX e XX, o maior exportador de 
cana. Foi também uma colônia de um grande país da 
União Européia, uma colônia francesa. 

Então, precisamos ter um olhar diferenciado. E, 
evidentemente, fico pasmo quando ouço aqui, desta 
tribuna, alguém que diz: “O Brasil mandou dinheiro para 
o Haiti! O Brasil mandou dinheiro para o Paraguai!”. É 
impressionante essa falta de compreensão da lideran-
ça do Brasil! Nós temos uma responsabilidade ética 
com nossos irmãos da América Latina. Nós temos de 
exercer mesmo e defender o povo da América Latina, 
como gente, como seres humanos.

Ouço o aparte do Senador pelo Acre, meu com-
panheiro de partido.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
João Pedro, quero informar a V. Exª que estivemos, eu 
e o Senador Jorge Viana, reunidos, no início da sema-
na, com o futuro Embaixador do Brasil em Lima, que 
já anunciou que vai fazer uma visita ao Acre no dia 
23 próximo, daqui a uma semana. Ele fez questão de 
anunciar, também, que iria pessoalmente conhecer a 
realidade dos Municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, 
Assis Brasil, que são portas de entrada para esses ci-
dadãos haitianos que estão vindo para o Brasil. Faço 
questão de cumprimentá-lo, João Pedro, porque o Brasil 
se pauta, em suas relações internacionais, pelo respeito 
à autodeterminação dos povos e pela solidariedade. E 
a solidariedade não tem fronteiras. O Presidente Lula 
inaugurou também uma nova era no que diz respeito 
às relações internacionais do Brasil. Por quê? Porque 
mostrou que o Brasil pode e deve ser, sim, altivo frente 
aos grandes, mas solidário, irmão, fraterno com os pe-
quenos. E nós temos de ser, sim, solidários plenamen-
te com o povo haitiano, em que pese o assunto que V. 
Exª traz neste momento requerer uma preocupação 
das autoridades no que diz respeito aos procedimen-
tos, porque toda situação nova requer um pensamento 
novo e um conjunto de procedimentos novos também. 
Então, estamos diante de uma situação em que as au-
toridades nacionais precisam estar mobilizadas para o 
assunto, porque estamos diante de uma situação nova 
e de uma realidade ultradelicada, que é a de um Muni-
cípio do interior do Acre que não está preparado para 
uma situação dessa magnitude. Então, nós estamos 
tratando da complexidade do problema e não julgando 
o problema aleatoriamente. V. Exª está de parabéns 
pelo pronunciamento. Quero informar também que o 
Governador Tião Viana hoje se encontra com todo o 
seu Governo deslocado para o Vale do Acre, onde está 
instalado o Município de Brasiléia. Ele tem um conjunto 
de programas acontecendo e sendo anunciado neste 
final de semana e, certamente, vai tratar desse problema 
também, pessoalmente, a exemplo do que está sendo 
feito pelos órgãos do Estado. Muito obrigado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, 
Senador Anibal. Não tenho nenhuma dúvida de como o 
ex-Senador, Senador sempre, Tião Viana, hoje Governa-
dor, trata dessa questão. Agora, é preciso que o Estado 
brasileiro também trate disso, não só o Prefeito. Não pode 
ser só a questão da comida, do abrigo. Não é só isso. 
Qual é a condição do haitiano? Ele é refugiado? Então, 
quem trata dessa situação, num primeiro momento, é a 
Polícia Federal. Tem-se de dar uma condição legal aos 
haitianos que aqui estão chegando. Mas, fundamental-
mente, é a solidariedade. Precisamos receber vítimas de 
uma tragédia política, social, econômica no Haiti. 

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03839 

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza-
do Senador João Pedro, quero também cumprimentá-lo 
pelo apoio que aqui expressa ao povo do Haiti, à ação 
do Governo brasileiro, que tem sido responsável, desde 
2004, por coordenar as ações de paz, as ações da Mi-
nustah, o que tem procurado fazer com muita responsa-
bilidade. Temos tido notícias de que é possível que se 
regularize o processo de democratização do Haiti. Mas, 
diante da tragédia registrada por V. Exª, do terremoto no 
ano passado, as condições para a sobrevivência do povo 
haitiano se tornaram mais difíceis, e é muito importante 
que as autoridades governamentais, tanto de governos 
estaduais quanto do Governo Federal, possam ter esta 
atitude humanitária de acolhimento registrada por V. Exª e 
nunca um procedimento simplesmente de um tratamento 
policial de rejeição dos haitianos que, em função dessas 
circunstâncias, estão chegando ao norte do Brasil. Por-
tanto, cumprimento V. Exª por seu pronunciamento.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª que tem um mandato 
marcado também pela solidariedade não só aos povos 
da América do Sul, mas aos povos do mundo todo. 

Registro aqui, Srª Presidenta, um ofício que estou 
enviando ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. 
Quero dizer que já tenho um horário na próxima quarta-
feira com o Ministro – e aqui convido os Senadores e 
Senadoras que queiram participar desse encontro com 
o nosso Ministro da Justiça – para tratar desse assunto. 
A audiência já está confirmada e a participação está 
aberta aos colegas Senadores e Senadoras.

Quero registrar também – desde janeiro os haitia-
nos chegam ao Amazonas, em Tabatinga – o esforço 
do Prefeito Municipal de Tabatinga, Sr. Saul Nunes, do 
Governador Tião Viana, de setores da Igreja Católica 
no Município, que estão envolvidos, principalmente o 
Padre Gonzalo Franco, que estão dando assistência e 
atenção ao povo haitiano que, praticamente, todo dia 
chega à cidade de Tabatinga.

Srª Presidenta, era o que eu tinha a dizer.
Tenho um pouco ainda de tempo e gostaria de 

comentar sobre o salário mínimo. Quero chamar a 
atenção, porque a proposta de...

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Permita-
me, Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois não.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Só para 

complementar as suas palavras em relação à política 
externa do Governo brasileiro. Não é uma questão de 
partido, é uma questão de Governo, é uma questão de 
Estado. A presença do Brasil no Haiti é muito importante, 
assim como a atuação do Brasil ajudando o Paraguai, 

a Venezuela. Lembro-me de que presenciei, à época, 
o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso dando 
ordem de serviço para uma empresa construir uma 
grande ponte no rio Orinoco. Isso é uma continuidade 
de governo a governo. É uma questão de Estado, não 
é uma questão partidária. E V. Exª coloca muito bem a 
importância que o Brasil tem nessas relações exteriores 
e a maneira eficiente com que o Brasil vem atuando nos 
últimos anos. Meus cumprimentos, Senador!

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado. V. Exª lembra o gesto, a decisão do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, mas também fala do 
Paraguai. Quanta dívida o Brasil tem com o Paraguai! 
Quanta dívida! É só olhar a história, é só mergulhar 
na história. Mas vamos para frente!

Sobre o salário mínimo. Na próxima semana, o 
debate que ontem foi encerrado na Câmara dos Depu-
tados com certeza chegará a esta Casa, e nós teremos 
a oportunidade de nos aprofundar. Mas quero chamar a 
atenção para o fato de que o salário mínimo foi um dos 
itens que teve o privilégio do debate no segundo turno 
das eleições de 2010. Essa proposta foi colocada com 
muita ênfase. Inclusive, em alguns debates televisivos, 
o então candidato José Serra, da oposição, teve como 
carro-chefe, no segundo turno, com tempos iguais na 
televisão, a proposta de salário mínimo de R$600,00. 

Analiso que o povo brasileiro manifestou-se tam-
bém, quando votou na Dilma, sobre esse debate, que 
foi muito palpável, foi muito sentido no segundo turno 
das eleições de 2010. Ou seja, ele foi derrotado lá e 
essa proposta foi derrotada ontem na Câmara.

É evidente que nós não podemos analisar só do 
ponto de vista político, mas da responsabilidade fis-
cal que pesa sobre a história nossa do PT. E nós não 
vamos negar nunca isso. Uma coisa é a estratégia 
da oposição, outra é a estratégia de governança e de 
compromisso, não imediato, com o povo brasileiro e, 
fundamentalmente, com a classe trabalhadora.

Quero dizer que não foi a vitória do Governo, da 
base do Governo, mas foi a vitória de uma política econô-
mica que vem sendo dirigida, organizada. E pesa sobre 
o início do Governo da Presidenta Dilma dirigir questões 
tão complexas como as da nossa economia. 

O salário mínimo não pode também ser analisado 
apenas pelo salário mínimo, mas como um item que 
compõe toda a macroeconomia do nosso País. Então, 
foi uma vitória da condução da economia brasileira.

Termino, Srª Presidenta, dizendo que este talvez 
não seja o melhor salário, mas é o salário possível, 
da governança, da responsabilidade, da condução 
do nosso Governo. Daí a proposta para o Congresso 
Nacional do salário mínimo de R$545,00.

Muito obrigado.

473ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03840 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro. Parabenizo 
V. Exª pelo belo discurso de solidariedade aos irmãos 
do Haiti.

Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, por cinco minutos, para uma comunicação de lide-
rança.

Com licença, Senador. 
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício Nº 31/2011/GLPTB

Brasília, 10 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vos-

sa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, 
cedeu, provisoriamente, ao Partido Progressista – PP, 
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. –Sena-
dor Gim Argello, Líder do PTB.

Ofício Nº 005/2011-GLDPP

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício no 031/2011/GLPTB, de 10 de 

fevereiro de 2011, enviado a Vossa Excelência pelo Líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Senador Gim 
Argello, e indico o Senador Ciro Nogueira para a vaga 
de suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania – CCJ, cedida ao Partido Progressista – PP.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dor-
nelles.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência designa o Senador Ciro Nogueira, 
membro suplente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, em vaga cedida pelo PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, quero ler aqui inicialmente uma nota da 
Associação Brasileira das Empresas de Transporte 
Aéreo Regional, Abetar, que, neste ano, completa dez 
anos de história. 

Em 2011, a ABETAR (Associação Brasi-
leira das Empresas de Transporte Aéreo Re-
gional) completa 10 anos de criação. E assim 
como o país, temos muito a comemorar.

Graças ao trabalho da entidade, em par-
ceria com governos estaduais e federal, o nos-
so compromisso [como diz a nota que é assi-
nada pelo presidente] com o desenvolvimento 
econômico do País, em especial com a univer-
salização do acesso ao transporte aéreo e a 
integração nacional, está sendo cumprido. 

Nesses anos, nossas associadas conse-
guiram chegar aonde as outras não chegavam, 
ampliando o número de localidades atendidas 
para mais de 140 destinos, descentralizando o 
acesso, antes restrito aos grandes centros. 

O crescimento da participação das as-
sociadas da Abetar no mercado nacional de 
menos 1% para 6% é prova do reconhecimento 
dos usuários ao trabalho realizado. 

A maior oferta de destinos, aliada à as-
censão de mais de 30 milhões de brasileiros à 
classe média e a queda de 30% no valor das 
tarifas aéreas nos últimos 10 anos, fez crescer 
o número dos usuários do transporte aéreo. 

Em 2010, foram mais de 138 milhões de 
embarques e desembarques, contra 115 mi-
lhões em 2009, segundo dados da Infraero, es-
tatal que administra 67 aeroportos no País. 

No entanto, a crescente demanda de 
passageiros revelou o esgotamento da infra-
estrutura aeroportuária e a falta de profissio-
nais qualificados, problemas que desde a sua 
fundação vêm sendo abordados pela Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Transporte 
Aéreo Regional. 

Nesses 10 anos, a entidade tem cobrado 
e acompanhado as ações do poder público, 
seja em reuniões com Ministros, presidentes 
e diretores de órgãos. 

Além disso, a Abetar tem presença atuante 
em conselhos, como o Conselho Nacional do Tu-
rismo e o Conselho Consultivo da Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil), na qual preside uma 
câmara temática criada para auxiliar a agência 
reguladora nas questões de infraestrutura.

Propor e debater soluções em prol do 
transporte aéreo regional é também uma das 
marcas da Abetar, referência na organização 
de seminários e de congressos, que se des-
tacam pela interação entre o setor público e 
o privado. 

A redução de ICMS cobrado sobre o 
querosene da aviação, a inclusão da aviação 
civil no Fundo Garantidor de Exportação são 
algumas das conquistas debatidas nos fóruns 
da entidade.
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O reconhecimento às ações desenvol-
vidas pela Abetar fez com que, em 2009, a 
entidade fosse convidada pela Confederação 
Nacional do Transporte – CNT – a fazer parte 
de seu quadro de associados. No mesmo ano, 
a bandeira em defesa do transporte aéreo re-
gional ganhou força na Câmara dos Deputa-
dos, com a criação da Frente Parlamentar em 
Defesa do Transporte Aéreo Regional, com a 
adesão de mais de 200 Deputados Federais 
de quase todos os partidos.

Finalmente, para os próximos anos, so-
bram mais certezas do que dúvidas com rela-
ção ao futuro do Brasil. A realização da Copa 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 são grandes 
desafios que, para serem vitoriosos, precisam 
vir acompanhados da instituição de um marco 
regulatório e de uma política de longo prazo 
para o transporte aéreo.

Nesse “continente” – que é o Brasil – em 
que vivemos é impossível pensar o crescimen-
to da economia e principalmente do turismo, 
sem a integração dos modais aéreo, rodoviá-
rio e ferroviário.

Com certeza há muito que fazer. Mas, 
com a participação da sociedade, das insti-
tuições do governo será mais fácil. E nós da 
Abetar reiteramos o nosso compromisso com a 
construção de um Brasil mais humano e equâ-
nime. Que venham os próximos dez anos!

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Assina Apostole Lazaro Chryssafidis, Presidente da 
Associação Brasileira das Empresas de Transporte 
Aéreo Regional, Abetar.

Srª Presidente, eu fiz questão de ler essa nota da 
Abetar porque há muito tempo eu levanto essa ban-
deira do transporte aéreo regional. Eu, que sou um 
homem da Amazônia e represento o Estado mais ao 
norte do Brasil, que é Roraima, não posso entender 
– não é, Senador João Pedro? – uma integração sem 
uma aviação regional forte. Nós temos que ter uma 
aviação regional forte realmente. 

Eu apresentei, Srª Presidente, em 2002, um pro-
jeto que dispõe sobre adicional tarifário para linhas 
aéreas regionais suplementadas – em 2002. Foi apro-
vado aqui no Senado e está na Câmara desde 2007, 
aguardando a votação de recurso para apreciação 
em plenário.

Então, é lamentável que um assunto tão impor-
tante como este não seja cuidado adequadamente, 
porque, se a aviação regional fosse bem cuidada, a 

Embraer teria para onde vender aviões aqui, interna-
mente, e não só exportar, como faz hoje.

Nós, por exemplo, em Roraima temos dois aero-
portos prontos, asfaltados, um no Município de Cara-
caraí, que fica, vamos dizer, entre Boa Vista e Manaus; 
temos outro no Município de São Luiz, que fica mais a 
sudoeste do Estado. Estão inoperantes, porque não há 
estímulo para que alguma empresa regional...

Lá no meu Estado, tem uma empresa regional 
roraimense, que é a Meta, que voa, por incrível que 
pareça, de Boa Vista para Guiana, para Paramaribo, e 
não voa internamente no Brasil; e de lá vai a Belém.

Manaus tem a Rico Transportes Aéreos. Temos 
a Transportes Aéreos Fortaleza. Tantas empresas re-
gionais importantes que poderiam ser beneficiadas 
se esse projeto fosse aprovado. No entanto, ele fica 
dormitando na Câmara.

E eu queria aqui, no momento em que leio essa 
nota da Abetar, fazer este apelo, para que, nessa nova 
legislatura, o Presidente Marco Maia realmente faça 
um esforço, junto com as Lideranças partidárias, para 
que esse projeto seja votado, para que possamos ter 
uma nova realidade.

Como diz aqui a nota: que possamos ter, na Copa 
do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, uma 
aviação regional pujante.

É incrível! Por exemplo, fui informado, e levantei 
esses dados, de que quem vem de Porto Alegre e quer 
ir para Londrina, no Paraná, tem que ir a São Paulo e 
pegar um outro voo para voltar para Londrina.

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Basta que se faça uma modificação na malha aerovi-
ária, que se estimulem as empresas aéreas nacionais, 
e assim teremos uma nova realidade no País, em que 
cada dia mais pessoas usam o transporte aéreo, seja 
porque melhoraram as condições de vida, ascenderam 
para a classe média, seja porque as passagens aéreas, 
relativamente, ficaram até mais baratas, proporcional-
mente, do que as passagens de ônibus.

Então, é importante que levemos esse assunto 
como um assunto de interesse nacional.

Encerro, pedindo a V. Exª a transcrição não só da 
matéria que li, como também de uma página da As-
sociação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo 
Regional, que diz o que ela é e o que defende.

Eu me somo e quero aqui pedir a todos os Sena-
dores e Senadoras que também nos esforcemos, como 
fazem os Estados Unidos e a Europa, que compram 
os aviões da Embraer, que tem uma aviação regional 
pujante.
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Não é possível que, por exemplo, alguém – dando 
outro exemplo – que queira ir do Piauí para o Ceará tenha 
de vir a Brasília pegar um outro voo para o Ceará. Isso 
realmente é uma coisa que não é nem um pouquinho 
inteligente e muito menos produtiva para o Brasil.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 

EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e §2º do Regimento Interno)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu 
comungo perfeitamente da sua colocação. Como ex-
Ministra do Turismo, esse é um dos grandes desafios 
da aviação regional neste País. E com a Copa e as 
Olimpíada, o Senador tem toda a razão: para o turis-
mo nacional e internacional e para fazer face a esses 
comprometimentos, nós necessitaremos de uma avia-
ção regional forte e pujante.

Agora, com a palavra, o próximo orador inscrito, 
Senador Anibal Diniz, por vinte minutos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, eu gostaria de informar a todos e a todas que a 
bancada federal do Acre, composta por seis Deputa-
dos, duas Deputadas e três Senadores, esteve reunida 
ontem para refletir sobre a realidade política nacional 
e encaminhar as questões de interesse do povo do 
Acre, do Governo do Estado e das 22 prefeituras do 

Acre junto aos ministérios, órgãos federais e tratar de 
outras questões relacionadas à política do Acre.

Nessa reunião foi escolhida a nova coordena-
ção da bancada federal do Acre, e tenho a honra de 
informá-los que fui escolhido como coordenador e o 
Deputado Gladson Cameli, do PP, foi escolhido como 
vice-coordenador para o exercício de 2011.

Ao mesmo tempo em que agradeço aos cole-
gas representantes do Acre pela confiança em mim 
depositada, quero ressaltar que a bancada federal do 
Acre tem essa prática de atuar em conjunto há mais 
de 15 anos.

Independente das diferenças partidárias e ideo-
lógicas, independente dos enfrentamentos que acon-
tecem no dia a dia da política local, a bancada federal 
do Acre está sempre unida para fazer a defesa con-
junta das questões que dizem respeito aos interesses 
do nosso povo e que dependem da atuação dos par-
lamentares aqui, em Brasília.
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Além de uma discussão conjunta sobre o me-
lhor aproveitamento possível dos recursos das emen-
das parlamentares para que elas sejam destinadas a 
projetos sintonizados com os planos de governo das 
administrações municipais e da administração esta-
dual, as reuniões da bancada federal do Acre servem 
sempre para nivelar o entendimento sobre as grandes 
questões nacionais e que tipo de contribuição todos 
nós podemos dar para o fortalecimento do projeto de 
desenvolvimento sustentável do Acre com o objetivo 
de proporcionar uma ação cada vez mais eficiente do 
poder público no sentido de garantir melhores condi-
ções de vida e trabalho para todos.

Dada essa informação, Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria também de aqui fazer um registro 
especial, um reconhecimento pessoal e público ao es-
forço da bancada de apoio ao Governo, que garantiu 
ontem a aprovação do salário mínimo de R$545,00 na 
Câmara dos Deputados. E quero também fazer aqui 
um registro pessoal: a bancada do PMDB, que, sen-
do uma bancada aliada, foi absolutamente coerente e 
unânime, registrando 100% de presença dos 77 De-
putados e Deputadas, todos a favor do projeto e pela 
rejeição das emendas que iriam inviabilizá-lo.

Superada a etapa na Câmara federal, o assunto 
do salário mínimo vai estar sob nossa responsabilida-
de a partir de agora. E tenho certeza de que os Srs. 
Senadores e as Srªs Senadoras que compõem a ban-
cada de apoio ao governo da Presidente Dilma e do 
Vice-Presidente Michel Temer nesta Casa vão votar de 
acordo com a matéria aprovada na Câmara, reafirman-
do nossa responsabilidade total com a governabilidade 
do País e com as medidas que a Presidente Dilma está 
adotando para manter o equilíbrio fiscal, o controle da 
inflação e a política de investimentos em obras e ações 
sociais que darão continuidade às mudanças iniciadas 
e aos avanços e conquistas alcançados nos oito anos 
de governo do Presidente Lula. 

Faço esse registro aqui, Srª Presidente, para le-
vantar essa discussão. Sei que há muitas situações 
em que o mais fácil é buscar o caminho mais simples, 
o dos holofotes, mas nós não podemos perder de 
vista a nossa responsabilidade com o País. Nós com-
pomos uma Casa com ex-ministros de Estado, com 
ex-prefeitos, ex-governadores e ex-presidentes e nós 
sabemos o quanto custa manter a funcionalidade do 
País, o quanto a governabilidade está acima de qual-
quer outra situação.

Muitos dos que nos criticam com veemência 
parecem fazer questão de esquecer o que foi a ex-
periência de governar o Brasil no pós-governo Itamar 

Franco. Tivemos duas eleições presidenciais vencidas 
pelo PSDB e, depois, tivemos duas eleições presiden-
ciais vencidas por um operário e mais uma vencida por 
uma mulher que dignifica a mulher brasileira e o povo 
brasileiro, que é a Presidente Dilma. Vamos respeitar 
a vontade do povo e vamos respeitar este momento 
histórico que nós estamos vivendo, que é de total res-
ponsabilidade para todos nós.

Então, estou aqui para dizer que, junto com a 
bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos 
votar o que é correto e justo. Todos nós gostaríamos 
de fazer concessões maiores, de garantir um salário 
maior, mas todos nós sabemos que, acima da nossa 
vontade, acima de estar bem nos holofotes, está a im-
portância de o Brasil estar bem, ser governável, estar 
com a inflação sob controle e estar com a política de 
investimentos plenamente assegurada.

Então, eu conclamo todos os Senadores do Par-
tido dos Trabalhadores, as Senadoras do Partido do 
Trabalhadores, Senadores e Senadoras da nossa ban-
cada de apoio ao governo nesta Casa para que man-
tenhamos a nossa posição firme de aprovar aquele 
que é o projeto da Presidente Dilma.

Apresentados esses dois posicionamentos ini-
ciais, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu queria agora fazer uma reflexão sobre um projeto 
que vai estar também em discussão nesta Casa nos 
próximos dias, que é igualmente de grande interesse 
para a Nação e que diz respeito à sustentabilidade do 
Brasil. Esse projeto requer uma atenção toda especial 
de nós, Senadores e Senadoras.

O projeto de reforma do Código Florestal, que 
tramita na Câmara dos Deputados desde 1999 e que, 
pelo que temos acompanhado, continua longe de um 
consenso que leve à sua aprovação naquela Casa, 
constitui-se em peça-chave na discussão sobre a sus-
tentabilidade do uso dos recursos florestais e do uso 
eficiente do solo no Brasil. Esse assunto requer aten-
ção especial de todos nós, que teremos a missão de 
mediar o imenso conflito de interesses que existe em 
torno dessa matéria e, ainda, de conceber uma deci-
são que considere as gerações futuras.

Estamos falando aqui, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, de um pacto de gerações que tem tudo a ver 
com o tema sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade 
e pacto de gerações são assuntos correlatos, porque 
não podemos pensar nada no presente sem nos pre-
ocuparmos com as gerações futuras. Qual é o Brasil 
que vamos legar às futuras gerações? Qual é o planeta 
que vamos legar às futuras gerações?

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03845 

Por isso, quando se trata de discutir o Código 
Florestal, o uso do solo no Brasil, nós vamos ter de 
nos despir de qualquer vaidade, pessoal ou de grupo, 
e colocar os interesses do Brasil acima de tudo.

A nós, Senadores e Senadoras, caberá encon-
trar um caminho alternativo ancorado no equilíbrio 
entre a necessidade do desenvolvimento econômico, 
do aumento da produção agropecuária, que é funda-
mental tanto para o consumo interno quanto para a 
exportação, e a conservação da nossa imensurável 
biodiversidade e dos demais recursos naturais, um 
equilíbrio pautado pelos interesses do Brasil e pelas 
necessidades do povo brasileiro, de hoje e das futuras 
gerações, pois são elas que vão receber o Brasil que 
nós estamos definindo hoje.

Falar da necessidade do Código Florestal, de uma 
transformação, de uma mudança, de uma reformula-
ção do Código Florestal, que é uma lei de 1965, é um 
assunto pacífico: todos nós estamos de acordo quanto 
a isso, tanto os socioambientalistas, com suas justas 
preocupações ambientais, com a mudança climática e 
com as ameaças à sustentabilidade do planeta, como 
os ruralistas, que têm contribuído imensamente com a 
balança comercial superavitária de nosso País e sus-
tentam as exportações no setor agropecuário.

O ponto de conflito não está exatamente na ne-
cessidade ou não de fazer a reforma do Código Flores-
tal. O que está emperrando o andamento da matéria é 
a ausência de flexibilidade, a falta de disposição para 
se construir um consenso, no qual todas as partes 
cedem um pouco em relação a seus interesses para 
pensar no interesse de um futuro comum para todos, 
convergindo para um resultado que seja melhor que 
as formulações contidas atualmente no Código.

Aí está a importância do Senado Federal, institui-
ção capaz de refletir, ponderar e formular saídas.

Pelo andar dos acontecimentos e considerando 
o nível da polêmica que se estabeleceu na Câmara, 
não dá para afirmar com segurança que esse projeto 
reunirá as condições para ser aprovado até o final do 
mês de julho.

Espero que haja um posicionamento intermediário 
a partir do próprio Governo Federal, a partir do Minis-
tério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura 
e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sen-
tido de propor algo que medeie esse conflito. Temos 
de buscar uma saída pactuada para essa questão e 
queremos trazer para esta Casa uma contribuição 
inspirada na política de desenvolvimento sustentável 
que vem sendo empreendida pelo Governo do Acre 
nos últimos doze anos.

Temos certeza de que o Acre, com a sua pequena 
população de setecentos mil habitantes, com um eleito-
rado que representa 0,3% do eleitorado nacional, pode 
dar, ainda que numericamente pareça insignificante, 
uma contribuição excepcional nessa área do desenvol-
vimento sustentável, principalmente no que diz respeito 
à política de Estado para as florestas no Brasil.

Então, essa política do governo do Acre está ba-
seada no princípio de que temos de superar as limita-
ções impostas pela política do “não pode, não pode” e 
buscar a melhor forma legal de fazer o melhor. Se não 
pode, não pode de um jeito; temos que refletir sobre 
quais adequações devem ser feitas na lei para que as 
coisas possam legalmente acontecer, garantindo con-
dições ambientais adequadas e produção eficiente.

O Brasil precisa compatibilizar a sustentabilidade, 
a preocupação com o futuro do Brasil e do Planeta, 
com a garantia de produção para melhorar a renda e 
melhorar as condições de vida das pessoas.

Ao longo dos 12 anos do governo da Frente 
Popular e do PT no Acre, foram dados importantes 
passos no sentido de se consolidar um projeto de de-
senvolvimento sustentável de base florestal, preocu-
pado, ao mesmo tempo, com melhores condições de 
vida para as pessoas, para o povo do Acre, mas que 
assegure a preservação da floresta a fim de que as 
futuras gerações possam contar com os mesmos re-
cursos naturais necessários à sua sobrevivência com 
qualidade no futuro.

A política florestal do governo do Acre foi elabo-
rada não como uma lei imposta, mas através de um 
pacto democraticamente construído com a participação 
de todos os segmentos da sociedade.

O primeiro passo dessa política foi a definição do 
Zoneamento Ecológico Econômico, o ZEE, um docu-
mento construído a muitas mãos e a muitas cabeças, 
utilizando-se de todos os instrumentos tecnológicos 
disponíveis para orientar a política de investimentos e 
o projeto de desenvolvimento do Estado.

Através do Zoneamento Ecológico Econômico, 
foi possível identificar as características essenciais, 
as potencialidades e as limitações de cada uma das 
regiões do ponto de vista cultural, ambiental e econô-
mico, de maneira a orientar os investimentos para as 
regiões potencialmente mais apropriadas.

Há regiões do Estado do Acre que são ricas em 
castanheiras e seringueiras. Para essas regiões foram 
direcionadas as indústrias de beneficiamento de cas-
tanha e a fábrica de preservativos naturais de Xapuri, 
financiadas pelo Governo Federal e pelo BNDES na 
busca de parcerias para o projeto de desenvolvimento 
sustentado do Acre.
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Vale ressaltar que a indústria de preservativos 
naturais de Xapuri já está produzindo 100 milhões de 
preservativos por ano, que são integralmente fornecidos 
ao Ministério da Saúde e distribuídos ao povo brasileiro. 
A intenção é duplicar essa produção nos próximos anos, 
chegando a 200 milhões de preservativos naturais. E 
vale a pena lembrar que o preservativo natural é feito 
da borracha extraída das seringueiras, e a coleta é feita 
pelos povos da floresta, os seringueiros do Acre. Esta 
é a base da luta do seringueiro e ambientalista Chico 
Mendes. Ele queria que este sonho virasse realidade: 
ele queria a população vivendo da floresta, na floresta 
e em harmonia com a floresta.

Com o Zoneamento Ecológico Econômico do 
Acre, também foram identificadas e detalhadas as áre-
as já convertidas, as chamadas áreas antropizadas, 
que somam aproximadamente 2 milhões de hectares. 
Ou seja, do território do Acre, de 16 milhões de hec-
tares, pelo menos 2 milhões já foram convertidos, e 
essa extensão de terra também requer uma política 
específica.

Ao mesmo tempo em que se pensou uma políti-
ca para a floresta, também se pensou em uma política 
para as áreas degradadas, com um programa de me-
canização, melhoramento de pastagens, substituição 
do uso do fogo e um projeto de reflorestamento que 
está em fase embrionária com o Governador Tião Via-
na, mas que promete muito em termos de oferta de 
matéria-prima para a indústria e comercialização de 
créditos de carbono na economia do futuro.

Quero fazer uma ressalva aqui: uma coisa é po-
lítica de preservação das florestas já existentes, que 
poderia ser algo até cômodo; outra coisa é uma política 
de reflorestamento das áreas já degradadas. A políti-
ca do governo do Acre está preocupada em trabalhar 
o mercado de carbono não só das florestas naturais, 
mas, fundamentalmente, de florestas plantadas tam-
bém. E o governo do Acre já está com um programa 
nesse sentido.

O Acre está se preparando a cada dia para ser 
uma economia de baixo carbono, mas com forte inclu-
são social, com os povos que ali vivem sendo a base 
central do desenvolvimento. Mas há uma dicotomia. 
Às vezes, com bastante simplismo, as pessoas falam: 
querem proteger a floresta, mas não estão pensando 
nas pessoas. Não! As pessoas têm que estar no centro 
dessa discussão, porque pensar no meio ambiente é 
pensar nas pessoas; pensar em sustentabilidade é pen-
sar nas pessoas. Por isso o conceito de florestania...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Preciso 
de dois minutos para concluir, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pensar 
no projeto de sustentabilidade é pensar nas pessoas. 
Assim, o projeto do governo do Acre está centralmente 
voltado para as condições de vida das pessoas, por-
que entendemos que, garantindo melhores condições 
de vida para quem vive na floresta, esta pessoa será 
a principal guardiã da floresta, porque ela própria terá 
interesse de cuidar da floresta para as gerações futu-
ras. Por isso é pensar nas pessoas, para as pessoas 
e com as pessoas.

A grande contribuição do governador Binho Mar-
ques, do PT, que antecedeu o atual Governador Tião 
Viana, foi ter avançado com a estratégia territorial 
iniciada com o governador Jorge Viana e concebido 
o governo em três eixos estratégicos essenciais: ser-
viços básicos de qualidade para todos; economia de 
base florestal sustentável, limpa, justa e competitiva; 
e empoderamento comunitário, com maior descentra-
lização do governo e maior participação da sociedade 
nas ações.

Sem o conhecimento do território e uma base de 
planejamento profunda de cada região do País, dificil-
mente encontraremos um consenso que a discussão 
do Código Florestal Brasileiro requer.

Temos que buscar consensos para avançar em 
prol do desenvolvimento do Brasil, dos Estados, dos 
Municípios e de cada comunidade que vive nos altos 
rios ou que vive na periferia de uma cidade. Temos que 
pensar o Brasil como um todo. E precisamos buscar 
instrumentos verdadeiramente conciliadores, de modo 
que a sustentabilidade de um projeto de Brasil seja 
assegurada por todos.

Quero propor, Srª Presidente, que todos os do-
cumentos que constam da política florestal do governo 
do Acre possam chegar ao conhecimento da Comissão 
de Meio Ambiente desta Casa, para que possamos 
pensar juntos um caminho para o Brasil à luz do que 
se tem acumulado nesse Estado da Amazônia, que 
tanta contribuição pode dar ao nosso País.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Muito obrigada, Senador Anibal Diniz.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, por cinco 
minutos, para uma comunicação de liderança. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o PSDB deve apresentar duas emendas 
ao projeto que define o novo salário mínimo para os 
trabalhadores brasileiros. A primeira emenda já é co-
nhecida e diz respeito a um compromisso assumido 
durante a campanha eleitoral pelo partido, pelo PSDB 
e pelo DEM, segundo o qual o salário mínimo do tra-
balhador brasileiro seria fixado em R$600,00.

Os argumentos são técnicos. Não se trata apenas 
de cumprir um compromisso – isso por si só justificaria, 
porque compromisso tem que ser honrado –, mas é so-
bretudo com argumentos técnicos que o PSDB sustenta 
a possibilidade de se conferir ao trabalhador brasileiro 
um salário mínimo de R$600,00. Vamos a eles. 

O Governo alega que, se aprovássemos um sa-
lário de R$600,00, teria um acréscimo de despesas 
públicas da ordem de R$17 bilhões, já que a diferen-
ça é de R$55,00. Isso significaria, para cada R$1,00, 
R$300 milhões a mais de despesas públicas, somando 
cerca de R$17 bilhões. Pois bem, o Governo subesti-
mou em R$24 bilhões a receita, portanto esse núme-
ro já cobriria o aumento de despesas públicas. Mas 
ainda há possibilidade de cortes da ordem de R$11,5 
bilhões, se nós estabelecermos as despesas correntes 
no mesmo patamar praticado em 2008. Isso é viável, 
é factível, basta que o Governo adote providências 
estabelecendo cortes naquilo que é supérfluo e per-
feitamente dispensável, sem comprometer investimen-
tos produtivos em setores essenciais para a vida dos 
brasileiros. Portanto, essa é a argumentação técnica 
que nós consideramos inquestionável. 

A outra emenda que apresentaremos diz respeito 
ao art. 3º, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, 
que afirma: “Os reajustes e aumentos fixados serão esta-
belecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto”. 

Por duas razões essenciais não podemos con-
cordar. Além de outras, duas são essenciais e bastam. 
A primeira razão: afronta a Constituição. A Constitui-
ção no art. 7º, § 5º, diz: “Salário mínimo fixado em 
lei”. Portanto, ao estabelecermos que o Governo está 
autorizado a fixar salário mínimo por decerto, nós es-
taremos rasgando a Carta Magna do País, e nós não 
podemos fazer isso, obviamente. Outro argumento é 
que estaremos permitindo ao Executivo subtrair mais 
uma prerrogativa fundamental do Poder Legislativo. 
Este Poder já teve as suas prerrogativas assaltadas 
inúmeras vezes e tem, diariamente, prerrogativas as-
saltadas através da edição de medidas provisórias que 

também afrontam a Constituição. Aliás, cerca de 80% 
delas afrontam a Constituição.

E mais, o debate do salário mínimo é essencial 
para a vida do trabalhador. Há comprovação de que 
os debates travados aqui, ao longo do tempo, assegu-
raram ganhos fundamentais para o trabalhador, e nós 
não nos conformamos com o fato de ver o Partido dos 
Trabalhadores e a Presidente Dilma Rousseff conferindo 
ao trabalhador brasileiro um salário mínimo que sequer 
cobre as perdas decorrentes da inflação no período. 
Isso é uma marca triste na história da Presidente.

Certamente uma mancha que não se apagará 
com o tempo. É preciso dizer que o salário mínimo 
que o Governo quer oferecer ao trabalhador brasileiro 
não corresponde nem mesmo às perdas decorrentes 
do processo inflacionário desse período. Isso nunca 
ocorreu, pelo menos... 

(Interrupção do som.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Dois minutos para terminar.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Presidente.

Isso nunca ocorreu, pelo menos durante esse 
período em que nós militamos na atividade pública, e 
esse não é um período tão curto assim. 

Portanto, nós gostaríamos de debater mais esse 
assunto, mas não queremos também prorrogar a deci-
são. Achamos que o Congresso Nacional tem que ser 
ágil, tem que ser célere, tem que ser objetivo, tem que 
ser pragmático e tem que decidir rapidamente oferecendo 
respostas às aspirações da população, Por isso, nós não 
discordamos da Liderança do Governo que quer deliberar 
já na quarta-feira. Mas gostaríamos que fosse possível 
atender a um requerimento do Senador Itamar Franco 
que sugere convite ao ex-Governador de São Paulo José 
Serra para que possa vir ao Senado Federal defender a 
proposta que sustentou durante a campanha eleitoral e 
que foi, segundo pesquisa de opinião pública... 

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... a pro-
posta mais reconhecida pela população; ou seja, a 
proposta que chegou mais ao conhecimento da po-
pulação brasileira. 

Portanto, esse é um apelo que ainda faremos 
ao Líder do Governo para que, se possível, possa-
mos trazer para uma audiência pública, na terça-feira, 
atendendo a requerimento do Senador Itamar Franco, 
o ex-Governador e ex-Senador Jose Serra.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigada, Senador Alvaro Dias. 
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E agora com a palavra o Senador Wilson Santia-
go, inscrito para falar por vinte minutos

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, trago a 
esta tribuna um dos assuntos que entendo de grande 
significado para a vida do cidadão brasileiro, especifi-
camente da juventude brasileira.

Todos nós tomamos conhecimento, o Brasil inteiro, 
da decisão da nossa Presidente Dilma, de expandir o 
financiamento aos estudantes, o conhecido Fies. Essa 
expansão, Srª Presidente, com alteração dos critérios 
de financiamento, contempla quase 90% dos estudan-
tes brasileiros, a grande maioria que tem necessidade 
de financiamento para freqüentar e concluir um curso 
superior. Essa foi a primeira fase.

Todos sabemos que, em 2010, sessenta mil estu-
dantes assinaram contratos com o Fies para poderem ter 
acesso, conseguir estudar e concluir o curso superior.

Isso elevou muito a participação da classe mais 
carente nas universidades privadas, especificamente 
os cursos de medicina, de formação profissional. 

Além de tudo, os cursos que, na verdade, são 
caros, não permitiam aos pais, outra forma de fazer 
com que o seu filho freqüentasse essa universidade 
e concluísse um curso superior.

Daí por que a decisão da Presidente Dilma, não 
só de baixar os juros, como também de ampliar o nú-
mero de vagas oferecidas a esses estudantes, mere-
ce desta casa e de todos nós os elogios, por enten-
der e conhecer de perto a real situação, a dificuldade 
por que passa um estudante do interior, das cidades 
menores; estudantes que os pais até residem na área 
rural e que não têm condições nem renda para pagar 
uma universidade particular.

Então, parabéns à Presidente Dilma por essa de-
cisão de diminuir os juros; juros que ontem, Srª Presi-
denta, eram cobrados até 9% do valor do financiamen-
to, 9% anual. A Presidenta, além de baixar para 3,5% o 
total único dessas taxas de juros, ainda isentou o fiador. 
O grande dilema era encontrar quem quisesse, quem 
tivesse condições de ser fiador de um estudante. En-
tão, isentou o fiador, e, além de tudo, baixou os juros, 
possibilitando àqueles estudantes, à sua família, que a 
sua renda chegasse até um salário e meio e tivesse o 
estudante, a sua família, acesso ao FIES, e, com isso, 
tivesse condições de ser beneficiado com esse programa 
de financiamento ao estudante pobre de todo o Brasil.

Então, parabéns, repito, ao Presidente Lula, à 
Presidente Dilma! E, com certeza, este programa, que 
funciona no Brasil há doze anos, que teve sucesso e 
ampliação desde o governo do Presidente Lula, resul-
tado este é que somamos, e que assinamos, até o ano 

de 2010, repito, 60 mil contratos. Eles agora são e se-
rão expandidos no governo da Presidente Dilma com 
essa decisão da Presidente e, além disso, de incluir no 
programa os estudantes que queiram se profissionali-
zar em alguma atividade para com isso ter acesso ao 
mercado de trabalho. Todos nós somos conscientes de 
que a grande dificuldade do trabalhador brasileiro, espe-
cificamente o jovem, que precisa ter acesso ao primeiro 
emprego, é ter uma profissão e com isso conseguir em-
prego em qualquer uma das empresas privadas e, até 
também, em empresas públicas, por conta da falta de 
qualificação, muito grande, e que precisa da profissio-
nalização desses estudantes. Além da profissionaliza-
ção, devemos registrar a condição que o governo está 
dando não só para o curso superior mas também para 
os estudantes do ensino técnico, dos cursos profissiona-
lizantes, aqueles que precisam se aperfeiçoar em uma 
profissão e com isso adquirirem o seu primeiro emprego 
ou então se manter no mercado de trabalho.

Então, essa decisão da Presidente Dilma merece 
os nossos elogios, merece o nosso reconhecimento, 
merece, enfim, os nossos aplausos, nós, especifica-
mente, que somos do Nordeste brasileiro, região ca-
rente que precisa e que tem dado um resultado muito 
positivo no que se refere ao acesso e aos benefícios 
que esses estudantes têm tido com o Fies, até então 
implementado no Brasil inteiro.

Repito, Srª Presidenta, a decisão da Presiden-
ta Dilma de diminuir os juros e de incluir os cursos 
do segundo grau, o ensino profissionalizante merece 
os aplausos desta Casa, merece a gratidão do povo 
brasileiro, que, tenho certeza, em breve um grande 
número de estudantes, se no ano passado, em 2010, 
tivemos 60 mil contratos, com todas as dificuldades, 
juros de 9% ao ano, com avalista, que é uma dificulda-
de, imaginem agora, a partir de 2011, com o segundo 
grau, com os cursos técnicos inclusos no programa e 
também a diminuição de fiador e a diminuição do juro 
anual de 9% para 3,4% ao ano.

Concedo um aparte a V. Exª, nobre Senador.
O Sr. Benedito de Lira (PP – AL) – Nobre Sena-

dor Wilson, quero cumprimentar V. Exª por esse pronun-
ciamento. Esse assunto do qual V. Exª está tratando é 
da maior importância para os jovens, principalmente no 
que diz respeito ao primeiro emprego. Tenho uma pre-
ocupação, que deverá ser a preocupação desta Casa, 
que diz respeito – V. Exª invoca a pessoa da nossa 
Presidenta Dilma – ao corte que sofrerá o Orçamento 
da União para este exercício, anunciado pelo Gover-
no, num montante de R$50 bilhões. Algo me preocu-
pa, nobre Senador: que esse corte não possa atingir 
o Ministério do Trabalho, que tem o compromisso com 
a qualificação da mão de obra no País, especialmente 
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dos jovens. Em quase todos os Estados, no momento 
em que o País está atravessando essa fase de cresci-
mento e de desenvolvimento, com canteiros de obras 
espalhados em todos os Estados, particularmente na 
nossa Região Nordeste, pode ser que, amanhã, em 
decorrência do corte, que, por acaso, poderá atingir a 
área do Ministério do Trabalho que trata da qualifica-
ção da mão de obra, haja emprego, mas sem o traba-
lhador estar qualificado para ele. Se houver corte, o 
Ministério, logicamente, vai redirecionar as ações para 
atendimento a essa demanda. Então, é interessante 
que nossa Presidenta, ao publicar detalhadamente 
onde vai cortar e quanto vai cortar de cada Ministério, 
possa fazer, com o Ministério do Trabalho, nessa área 
de qualificação, a mesma coisa que está sendo anun-
ciada no que diz respeito ao Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e às ações sociais do Governo. 
Consequentemente, parece-me que a qualificação, 
junto ao Ministério do Trabalho, faz parte do contexto 
social do Governo da Presidenta Dilma. Por isso, cum-
primento V. Exª por esta oportunidade.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – Meu 
caro Senador Benedito de Lira, eu não me preocupo por 
várias razões. A primeira delas é que o anúncio do corte no 
Orçamento, não só os que se referem aos cancelamentos, 
como também os que referem aos contingenciamentos, 
foi tornado público antes do anúncio da ampliação e da 
diminuição das taxas de juros do programa de financia-
mento ao estudante. Por essa razão, entendo – e tenho 
certeza disto – que a Presidenta não iria anunciar e até 
determinar a expansão de um programa tão significa-
tivo para os estudantes pobres do Brasil inteiro e, logo 
em seguida, anunciar um corte no Orçamento, prejudi-
cando esse programa. Com certeza, não. Ela anunciou 
já consciente e após o anúncio do corte no Orçamento. 
Tenho certeza de que esse campo da melhoria da mão 
de obra brasileira e da profissionalização do trabalhador, 
especificamente aquele que necessita do acesso ao pri-
meiro emprego, será uma das prioridades da Presidenta 
Dilma. Ela, com certeza, terá não só o apoio e os elogios 
de todos nós, desta Casa, como também a gratidão de 
todo o povo brasileiro.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Wilson, eu gostaria de fazer um aparte a V. Exª.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – V. 
Exª tem um aparte.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero 
comungar com V. Exª do enfoque dado à importância 
que tem a questão da qualificação da mão de obra. 
Aliás, recentes publicações e estudos mostram que, 
até em algumas regiões, sobram empregos, mas fal-
tam empregados qualificados. Então, a ênfase nessa 
questão é fundamental, notadamente na minha região 

amazônica. Por exemplo, se considerarmos o Polo In-
dustrial de Manaus, existem muitos empregos, mas 
há carência de formação de profissionais qualificados 
e de mão de obra, desde a mais simples até a mais 
complexa. No meu Estado de Roraima, há o Centro 
Federal de Educação Tecnológica, que forma profis-
sionais para diversos setores. Quero, portanto, dizer 
que essa ênfase na educação, notadamente na qualifi-
cação profissional, deve ser, realmente, uma bandeira 
que, acredito, a Presidente Dilma – até porque foi o que 
anunciou – vai encampar com toda a prioridade.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – Per-
feitamente, nobre Senador. O Programa é importante 
para a Amazônia, para o Nordeste e para todo o Bra-
sil, especificamente nas regiões menos desenvolvidas, 
onde o nível de qualificação dos profissionais que pre-
cisam de emprego é muito baixo. E também a oferta de 
emprego é muito menor. Então, nós precisamos, com 
certeza, não só, de cada vez mais, elogiar, apesar de 
a imprensa nacional não ter focado ou divulgado bem 
o anúncio de nossa Presidente no que se refere a essa 
decisão de ampliar esse Programa. Mas nós temos de 
reconhecer e registrar nos Anais desta Casa a impor-
tância e o reconhecimento de uma decisão tão gratifi-
cante para a grande maioria do povo brasileiro. 

Só para V. Exªs terem uma idéia. No ensino téc-
nico, em 2002, nós tínhamos 265 mil alunos inscritos 
nos cursos profissionalizantes no Brasil inteiro. Hoje, 
são mais de um milhão de estudantes. Imaginem, qua-
se que dobrou em apenas oito anos. Tudo isso será, 
agora, ampliado e, com certeza, será beneficiado um 
número muito maior de pessoas com essa decisão 
governamental de atender a esse clamor, a essa ne-
cessidade da maioria do povo brasileiro.

Sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que o Brasil tem uma carência muito grande de empre-
gos, tem, na verdade, um número de desempregados 
ainda muito elevado, apesar de mais de 15 milhões 
de novos empregos surgidos no Brasil no Governo do 
Presidente Lula, mas eu tenho plena convicção, Srs. 
Senadores, de que, com essa decisão, com esse aper-
feiçoamento de mão de obra, não só teremos condições 
de atender melhor ao mercado, como também de ge-
rar muito mais empregos e, com isso, profissionalizar 
mais o trabalhador brasileiro, atendendo à demanda 
e às necessidades da maioria da população e, conse-
qüentemente, do próprio mercado de trabalho.

V. Exªs acompanharam, no decorrer desta sema-
na, alguns companheiros criticarem algumas decisões 
da própria Presidente, no que se refere ao encaminha-
mento da proposta do salário mínimo, muitos deles sem 
reconhecer que a responsabilidade de um governante 
não está somente em encaminhar para o Congresso 
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ações, e eu digo até decisões, que atendam direta-
mente ao desejo da maioria da população. 

O sofrimento da população é muito grande e to-
dos nós reconhecemos isso, nossa Senadora Marta 
Suplicy, mas somos conscientes de que a Presidente 
Dilma está mais do que preparada e, além de tudo, 
bem-intencionada para solucionar...

A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT– SP) – Um apar-
te, Senador.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Esse é o problema do emprego, da geração de em-
prego, da qualificação profissional e da melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira. Por isso, 
encaminha ao Congresso Nacional, depois de uma 
decisão governamental de ampliação e de melhoria 
de um programa como o FIES, um projeto de lei vin-
culando o aumento do salário mínimo brasileiro, até 
2015, levando em consideração o PIB do ano anterior 
e, também, a própria inflação. 

Essa decisão da Presidente, com certeza, será bem 
recebida nesta Casa, como foi bem acolhida na Câmara 
dos Deputados, onde tivemos, ontem, a aprovação do 
programa, ou digo até, da melhoria do poder aquisitivo do 
trabalhador brasileiro, com a garantia, já, do aumento do 
salário mínimo deste ano de 2011 até o ano de 2015. 

Isso faz com que todos nos sintamos mais confian-
tes de que a Presidente está, cada vez mais, comprome-
tida com a melhoria da qualidade de vida, preocupada 
com o trabalhador brasileiro e encaminhando para o 
Congresso ações, decisões e projetos que atendem 
diretamente à população brasileira, especificamente 
a mais carente. 

Com a palavra, a nossa Senadora Marta Su-
plicy.

A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador, 
tenho muita tranquilidade de que a Presidenta Dilma 
vai, realmente, implementar as escolas técnicas neste 
País, assim como as creches, que foram compromisso 
de campanha. Se pretendemos seguir crescendo num 
ritmo acelerado, é preciso que haja uma mão de obra 
qualificada para acompanhar esse crescimento. Hoje, 
em vários setores da nossa economia, há vagas que não 
são preenchidas, porque não existem jovens qualificados 
para ocupar essas vagas. Então, frente a essa questão, 
eu me sinto tranquila e comungo com sua tranquilidade 
e com sua confiança no que a Presidenta vai exercer re-
almente. Em relação ao salário mínimo, quero dizer que, 
ontem, já houve um exemplo da solidariedade ao povo 
trabalhador, demonstrada pela maioria dos Congres-
sistas. Chamo de solidariedade, porque é exatamente 
isso, é a percepção clara que temos de que o combate 
à inflação é muito importante e de que essa regra que 
foi feita pelo Presidente Lula, no Governo anterior, vai 

possibilitar ao trabalhador, de fato, um aumento de salá-
rio. Será um aumento de fato, além da inflação. Será um 
aumento real. Neste ano, isso não foi possível, porque 
não fomos bem no ano passado, mas, no ano que vem, 
a previsão já é de 12% de aumento real. Muito obrigada 
pelo aparte, Senador Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy. 

V. Exª tem uma experiência muito grande de admi-
nistração, tendo governado a maior capital do País, São 
Paulo, e sabe o quanto decisões desse porte atendem 
e beneficiam a população não só de um Estado, de um 
Município, como também do próprio Brasil.

Por isso, nós devemos...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – V. Exª terá mais um minuto para concluir o seu 
pronunciamento.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB) 
– Por isso, não só devemos reconhecer como também 
aplaudir a decisão da Presidente Dilma no que se refe-
re à determinação de apoiar e incentivar e de custear 
com os recursos do povo brasileiro, que atende dire-
tamente às necessidades da grande maioria da classe 
trabalhadora, especificamente a juventude que está à 
procura do primeiro emprego.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Wilson Santia-
go, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, 
a Senadora Marta Suplicy, que disporá de 20 minutos 
para fazer seu pronunciamento.

A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Boa-tarde, Senadoras e Senadores.

Subo à tribuna, na tarde de hoje, para tratar de um 
assunto que considero extremamente importante para o 
meu Estado e que afeta milhares de cidades brasileiras: 
os transtornos provocados pelo excesso de chuvas.

A capital paulista foi surpreendida, no final da 
tarde de ontem, por mais uma enxurrada, que gerou 
caos em toda a cidade de São Paulo. A chuva que 
atingiu São Paulo durante a tarde e a noite de ontem 
desta vez não provocou nenhuma morte, mas derrubou 
árvores e tumultuou o trânsito, uma que vez vários se-
máforos ficaram apagados e quase 70 pontos de ala-
gamentos foram registrados, gerando a interdição de 
faixas e impedindo a passagem de veículos. Um raio 
também atingiu a rede de trens e prejudicou a circu-
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lação no horário de rush. Toda a cidade foi colocada, 
pelas autoridades locais, em estado de atenção, e o 
aeroporto de Congonhas ficou fechado para pousos 
e decolagens. Choveu em São Paulo, nesta quarta, 
29,7mm, o que equivale a 13,7% da média prevista 
para fevereiro, que era de 217mm. 

Temos informações, divulgadas pela imprensa, 
de que o Prefeito de Atibaia, no interior de São Paulo, 
José Bernardo Denig, afirmou que nada foi feito no 
rio Atibaia para prevenir as enchentes na cidade. Se-
gundo ele, em 2010, quando a cidade também sofreu 
com alagamentos, uma série de ofícios foi enviada ao 
Governo do Estado de São Paulo para realizar obras 
de desassoreamento no rio. No entanto, segundo ele, 
os trabalhos não foram autorizados.

É preciso dizer que essa não foi a primeira vez e 
não vai ser a última em que uma cidade do tamanho 
de São Paulo sofre com uma enxurrada. Não há, por 
parte do Governo estadual, um planejamento a curto, a 
médio ou a longo prazo para uma política de prevenção 
a enchentes, como ficou evidente com as fortes chuvas 
de verão ainda em 2009, essas com mortes. Morreram 
72 pessoas e milhares ficaram desabrigadas. 

A população em áreas de risco é muito grande e 
falta um programa de macrodrenagem, um programa 
de remoção. Essa mesma população também continua 
enfrentando graves problemas relacionados ao abaste-
cimento de água, de coleta e tratamento de esgotos. 

De acordo com a Companhia Ambiental do Es-
tado São Paulo (Cetesb), 79% dos domicílios urbanos 
paulistas estão conectados à rede coletora de esgotos, 
sendo que, na Baixada Santista, apenas 55%. Do total 
de esgotos coletados no Estado de São Paulo ape-
nas 45% são tratados. O restante é despejado sem 
nenhum tratamento ou com tratamento precaríssimo 
em rios, córregos e no mar. Há 157 Municípios no Es-
tado de São Paulo sem nenhum tratamento sanitário, 
agregando uma população de mais de nove milhões 
de habitantes que vivem nessa situação. 

Temos informações de que as ações importantes 
de limpeza e conservação de canais e corpos d’água e 
serviços de obras complementares na bacia do Alto Tietê 
tiveram uma redução de 64,5% dos recursos previstos no 
orçamento estadual de 2010. Além disso, o plano diretor 
de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Alto Tietê, 
que abrange toda a região metropolitana, foi elabora-
do em 1998, e indicou como uma das providências a 
obediência às leis de ocupação e zoneamento urbanos, 
com a manutenção e preservação de áreas que tenham 
grande potencial de risco de erosão. Essas medidas de 
caráter institucional não foram adotadas. Em contrapar-
tida, as ocupações generalizadas ocorreram.

O Governo do Estado prometeu implantar 134 
piscinões, dos quais executou apenas 43. Devido aos 
altos custos, a limpeza deixou de ser feita pelos Mu-
nicípios no tempo correto, comprometendo a capaci-
dade de retenção. 

A previsão era de que a obra do Estado de am-
pliação e rebaixamento da calha do rio Tietê permane-
cesse sempre desobstruída. Infelizmente, desde sua 
inauguração, em 2006, as inundações continuaram 
ocorrendo. A explicação para o fenômeno não está no 
volume da chuva, mas na ausência das providências 
complementares como limpeza e drenagem. 

Segundo o Departamento Estadual de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE), anualmente são depositados 
cerca de 400 mil m³ de lixo e sedimentos no rio Tietê, 
que precisam ser removidos para não comprometer 
a vazão das águas. Durante três anos – três anos –, 
desde o término das obras do rebaixamento em 2006 
e outubro de 2008, não foram executados serviços de 
desassoreamento do rio Tietê. Com isso, o Governo 
do Estado, além de criar um grande problema social 
e sanitário, tornou sem efeito uma obra que custou a 
São Paulo mais de R$1 bilhão. 

Entre 2000 e agosto de 2009, o Governo Estadu-
al deixou de investir mais de R$650 milhões nas ações 
de drenagem, limpeza e manutenção, em relação ao 
orçado no período. O Governo Alckmin e o Prefeito da 
capital, Gilberto Kassab, anunciaram, em janeiro deste 
ano, um plano de R$800 milhões para combate às en-
chentes na cidade. Entre as propostas, a instalação de 
três turbinas para aumentar em 60% a capacidade de 
bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings. 
Especialistas afirmam que isso vai contaminar a represa 
Billings até atingir as praias da baixada santista.

Será que vale a pena transferir um problema de 
um lado para outro? Não deveríamos primeiro investir 
no tratamento do esgoto coletado, que, na cidade de 
São Paulo, é despejado quase 70% nos rios sem ne-
nhum tratamento? A Usina Henry Bordem, instalada 
na base da serra, teve restrições a sua plena operação, 
justamente por causa disso.

Em relação aos investimentos federais, o Governo 
Lula, através do PAC Drenagem, destinou a São Paulo 
cerca de R$1,1 bilhão para investimentos em obras de 
prevenção de enchentes para os Municípios paulistas – 
foi agora. No Estado de São Paulo foram selecionados 
41 projetos, atendendo 24 Municípios. Só para a capi-
tal, por exemplo, foram R$50 milhões para execução 
de canalização e urbanização do córrego Pirajussara; 
R$103,5 milhões para a execução de galerias de águas 
pluviais e reservatórios de amortecimento na bacia do 
córrego Cordeiro; R$48,3 milhões para execução de 
reservatório de regularização dos pontos baixos dos 
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bairros Jardim d’Orly e Parque Esmeralda e canaliza-
ção do córrego Pirajussara.

Quando Prefeita de São Paulo, construímos nove 
piscinões em quatro anos, dobrando o número de re-
servatórios que havia sido construídos entre 1993 e 
2000. Efetuamos o alargamento de calhas de rios; 
canalização de córregos; construção e recuperação 
de galerias; mapeamento de áreas de risco; a retirada 
dos que nelas se instalaram e ações para coibir novas 
ocupações – com isso foram evitadas mortes. Implan-
tamos 12 estações meteorológicas; 28 pluviômetros; 
31 coordenações distritais de Defesa Civil. Além disso, 
21 geólogos monitoravam as áreas de risco 24 horas 
por dia, durante o verão, e R$48,4 milhões foram in-
vestidos no apoio ao Corpo de Bombeiros.

No final da minha gestão, em 2004, com o objetivo 
de ampliar esse trabalho, submetemos à apreciação do 
BID um novo projeto denominado Drenus (Programa 
de Drenagem Urbana e Resgate Social), com o obje-
tivo de pleitear um empréstimo para o financiamento 
parcial das obras. 

Eu tenho clareza, tanto naquela época como 
agora, que sem um pacto da União e de recurso es-
trangeiro também, o Município não vai dar esse passo. 
Eu tenho um projeto pronto, talvez esteja um pouco 
desatualizado, não sei, mas isso tem que ser apro-
veitado. Não é em cada gestão fazer um plano novo. 
Está lá o plano. É só reavaliar o plano, readequar essa 
situação ao plano, porque esse plano, além de bus-
car soluções estruturais de canalização de córregos 
e construção de reservatórios de água e retenção de 
água e piscinões, tem por objetivo também atuar nas 
soluções não estruturais para melhoria das condições 
sociais das populações, que hoje sofrem com o flage-
lo das inundações. Era orçado no valor equivalente 
a US$615 milhões, sendo 74,4% de fonte externa e 
25,6% aportado como contrapartida local. O projeto foi 
elaborado em perfeita harmonia com o Plano Diretor 
de Macrodrenagem da bacia do Alto Tietê, elaborado 
pelo Governo Estadual, através do DAEE. 

Mas, infelizmente, temos notícias de que essa 
proposta não teve continuidade. Temos condição, eu 
diria, a curto prazo, não de eliminar o flagelo das en-
chentes na cidade de São Paulo, mas de fazer algo 
mais consistente, um plano maior, um plano do qual 
quero ser parceira. Coloco-me à disposição da Prefei-
tura de São Paulo e do Estado de São Paulo para que, 
no próximo verão, não tenhamos de chorar novamente 
as perdas físicas e materiais dos cidadãos que habi-
tam o meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – RN) 
– Convidamos agora o Senador Eduardo Suplicy para 
uma comunicação inadiável. S. Exª terá cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revista IstoÉ 
desta semana traz uma matéria sobre a atuação da 
Corregedoria do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), 
na qual a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) 
reage a uma atuação específica da Ministra Eliana 
Calmon, Corregedora do CNJ.

Segundo a Revista, a Associação de Magistrados 
do Brasil “questiona o controle externo do Judiciário 
exercido pelo CNJ”, e afirma, em carta a todos os juízes 
e em representações contra a Ministra Eliana Calmon, 
no STF e no CNJ, que a Corregedora “extrapola suas 
funções administrativas”, quando tornou sem efeito 
uma sentença de primeira instância, confirmada por 
uma desembargadora de Belém do Pará. A sentença 
“obrigava o Banco do Brasil a reservar R$2,3 bilhões 
de sua receita” para crédito de uma pessoa no interior 
do Estado de São Paulo.

Conforme posteriormente apurado, tratava-se, como 
suspeitava a Ministra Eliana Calmon, de um golpe finan-
ceiro, que somente não foi concretizado pela prudência e 
experiência da Corregedora. Na reportagem, a Ministra 
esclarece que não questionou o mérito jurídico das aná-
lises feitas pela juíza ou pela desembargadora. Diz ela 
que sua decisão foi meramente administrativa, pois não 
pareceu ter havido prudência e cautela “ao se julgar em 
apenas dois dias úteis um processo que envolve R$2,3 
bilhões depositados na conta-corrente de um cidadão que 
responde a dezenas de processos por estelionato”.

Ora, todos nós sabemos que o Estado democrá-
tico de direito pressupõe um Judiciário forte, autônomo 
e independente. Pela certeza de que o Poder Judiciário 
deve merecer inteira confiabilidade da sociedade brasi-
leira, não pode ele deixar recair sobre seus membros 
qualquer suspeição. Não basta afastar ou aposentar 
aqueles contra os quais pesam a prática de delitos, 
porque a impunidade deve ser repudiada sempre, es-
pecialmente por quem tem a função de julgar as pes-
soas em nome do Estado.

Na linha de defesa do Judiciário, o Senado apro-
vou em 7 de julho de 2010 a PEC nº 89, de 2003, da 
Senadora Ideli Salvatti, que impede a utilização da apo-
sentadoria dos magistrados como medida disciplinar e 
permite a perda de cargo como punição administrati-
va – como ocorre com todos os funcionários públicos 
– aos juízes que cometem graves irregularidades. A 
matéria foi despachada para análise da Câmara dos 
Deputados em julho do ano passado.

O controle externo do Judiciário, função precípua 
do Conselho Nacional de Justiça, a partir da aprova-
ção da Emenda à Constituição nº 45, de 2004, tem se 
mostrado de grande valia para a sociedade brasileira. 
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No meu entendimento, o controle “da atuação admi-
nistrativa e financeira do Poder Judiciário e do cum-
primento dos deveres funcionais dos juízes” deve ser 
mantido e estimulado.

Assim, avaliei como oportuno fazer esse registro 
para, sobretudo, cumprimentar mais uma vez a Minis-
tra Eliana Calmon pela sua cruzada na busca de maior 
transparência para o Poder Judiciário. Como a ministra 
mesma diz, “a transparência do Poder Judiciário é im-
portante para valorizar os bons profissionais e evitar 
que a Justiça seja usada por maus brasileiros”.

Em verdade, essa ação da Ministra Eliana Calmon 
contribuiu para que não houvesse um prejuízo de larga 
monta, R$2,3 bilhões, para o Banco do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Obrigado, Senador Suplicy.
O próximo orador inscrito é o Senador Valdir 

Raupp. (Pausa.)
O Senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, 

disporá de 20 minutos, por permuta com o Senador 
Valdir Raupp.

O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Boa tarde a todos. Caro Presidente Paulo Davim, quero 
dizer da satisfação de estar neste momento ocupando 
esta tribuna, sendo presidida por V. Exª esta sessão 
não deliberativa da Casa.

Srªs e Srs. Senadores, os ares da democracia 
sopram cada vez mais forte pelo mundo árabe. Com 
que satisfação eu inicio estas palavras, eminente e 
querido amigo, irmão e conterrâneo Mozarildo, falando 
dos novos ventos sobre o mundo árabe! Começando 
pelo Magrebe e passando pelo Egito, os ventos liber-
tários, Gilvam, já começam a tomar o rumo da Penín-
sula Arábica, causando grande apreensão aos regimes 
autoritários lá constituídos.

Na Tunísia, ouviram-se os seus primeiros rufos 
desse novo alvorecer. Há 24 anos no comando supremo 
do país mediterrâneo, o ditador Ben Ali não resistiu às 
grandes manifestações populares que se sucederam 
nas ruas de Túnis, após a autoimolação de um came-
lô desempregado. Sob os gritos de liberdade ecoados 
nas ruas, Ben Ali apeou-se do poder e partiu rumo ao 
exílio, carregando consigo a opressão e o medo que 
tanto fizeram parte do seu governo.

Assustadas, as grandes potências ocidentais re-
ceavam que tal movimento – contestador de regimes 
que, embora autoritários, eram antifundamentalistas 
e pró-ocidentais – pudessem causar grandes instabi-
lidades à geopolítica do mundo islâmico e fortalecer 
as correntes mais radicais. 

Hoje, contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Par-
lamentares, percebe-se que tal furor encontra raízes 
verdadeiras nas aspirações legítimas de uma gente 
que, ao se cansar em ver cerceado seu direito à opi-
nião, à livre manifestação e ao contraditório, foi à luta 
por sua liberdade. 

Uma gente, Sr. Presidente, convidados, queridos 
amigos das galerias, que não arredou os pés da Praça 
Tahrir (Praça da Libertação, em árabe) até que Hosni 
Mubarack, depois de trinta anos no poder egípcio, renun-
ciasse à presidência e aceitasse os clamores populares 
do Cairo. Era uma gente superlotando a praça, era uma 
gente ávida por liberdade, uma população que não estava 
preocupada se a ditadura egípcia era pró-americana ou 
pan-arábica, mas que não aguentava mais viver sob a 
repressão marcial do regime do General Mubarack. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, entendo que os 
novos ares democráticos que ventilam o mundo árabe 
e ameaçam suas ditaduras devem ser dimensionados 
pela essência de sua gênese umbilical. Assim como, 
para diversos historiadores, o movimento se compara a 
uma “queda do muro de Berlim para os árabes” – para 
que esse movimento pudesse ter algo comparativo a 
fases e eventos importantes da História, nós o compa-
ramos à queda do muro de Berlim –, sua conformação 
se funde à superação dos últimos estertores da Guerra 
Fria e da unipolaridade do século passado. 

Ponto nevrálgico da política externa americana, o 
mundo islâmico e a geopolítica árabe em relação a Israel 
sempre exigiram dos Estados Unidos a gestão de gover-
nos favoráveis às suas diretrizes para a região. Assim, a 
grande potência militar do mundo apoiou a constituição 
de regimes que, com mão de ferro e controle absoluto 
das instituições, mantinham radicais fundamentalistas 
fora do poder e da linha de fogo contra Israel. Abalizada 
pelo realismo político internacional, tal estratégia, con-
tudo, sempre se chocou com o idealismo democrático 
constituinte da nação norte-americana e as aspirações 
do povo árabe por maior liberdade. 

O que ocorreu e está ocorrendo, dessa forma, 
é um levante do povo árabe contra ditaduras que se 
tornaram insustentáveis interna e externamente. An-
tes receosos, até mesmo considerando-a temerária, 
os americanos já se deram conta de que a correção 
de rumos em sua estratégia para aquela região é mais 
do que premente e necessária. 

O apoio incondicional aos regimes autoritários, 
nesse sentido, não encontra mais guarida na opinião 
pública e na comunidade internacional. Não há dúvi-
das, Srªs e Srs. Senadores, de que os clamores por 
democracia no mundo árabe vão continuar e haverão 
de se alastrar. Governos integrantes da Liga Árabe de 
Países, como a Argélia e a Jordânia, já começaram a 
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observar manifestações públicas de insatisfação con-
tra os seus governantes, ameaçando os seus regimes 
autocráticos de poder.

É claro, Sr. Presidente, que tal movimentação – 
de proporções históricas gigantescas – não se confi-
gura em um processo de ocidentalização do Oriente, 
ou de aculturamento das milenares tradições das ci-
vilizações árabes em concessão ao modus operandi 
do mundo ocidental.

Não, Sr. Presidente! Não, Srªs e Srs. Senado-
res! O que está havendo, o que está acontecendo e 
o que entendo é uma nova expansão da consciência 
democrática, da consciência democrática e libertária 
do mundo, notadamente nas regiões onde a liberdade 
de expressão sempre encontrou grande déficit. 

Na raiz dessa corrente pró-democracia, temos 
os novos mecanismos de comunicação instantânea, 
a Internet e suas famosas redes sociais, a fazer a liga, 
a juntar sonhos, sentimentos e aspirações de uma ju-
ventude libertária e oprimida desses regimes. Qualquer 
tentativa de controlá-la será em vão. O bonde da Histó-
ria segue seu trilho de forma inexorável. E aqueles que 
tentarem interromper seu fluxo serão, invariavelmente, 
atropelados pelo furor de seus maquinistas.

Não sabemos quem será o próximo ditador a 
cair. Ainda ontem, senhoras e senhores, fomos sur-
preendidos pela força das manifestações em Teerã, 
reacendendo rixas antigas, conflitos antigos entre o 
regime islâmico e os estados do Ocidente. 

Qualquer que seja a razão, de Tunis a Teerã o que 
se percebe é que essa onda assume proporções avas-
saladoras, e, mais que reestruturar os próprios países, 
tende a dar expansão e seguimento para uma região.

Uma certeza permanece no ar: os ventos da de-
mocracia continuarão a soprar pelos desertos, pelas 
planícies e pelos mares das Arábias, levando consigo 
a doce e suave brisa da liberdade.

Sr. Presidente, muito mais do que um discurso, 
talvez muito mais sentido do que um pronunciamen-
to simples, está a vontade de um jovem que, quando 
se encontra diante dos meios de comunicação e vê o 
que está acontecendo nos países da Liga Árabe, sen-
te que nada é maior do que a força de um povo unido 
em um ideal sacrossanto: o ideal da democracia, o 
ideal da liberdade.

Por isso, minhas palavras na tarde de hoje são de 
intenso, vivo, solidário e sentido apoio a todos que, mundo 
afora, estão na luta por democracia e por liberdade.

Quero, por fim, abraçar e agradecer a solidarie-
dade sempre presente do meu companheiro Valdir 
Raupp, que quase instantaneamente trocou sua ins-
crição com este orador, em virtude de coincidências 
próprias de quem voa toda semana para seu Estado 

de origem. Estou voltando à Paraíba e não poderia 
deixar de, nesta semana, tecer este pronunciamento, 
que mostra a minha vontade, o meu desejo de ver a 
democracia imperando mundo afora. 

Mas, Sr. Presidente, rapidamente, ocupando tam-
bém este espaço, não poderia deixar de, no plano na-
cional, ressaltar a luta do Governo atual, que vem de 
há muito, desde o presidente Lula, buscando aumentar 
a cada mês a taxa de empregados no País.

Meu amigo, Senador Moka, a taxa de desempre-
go anual em 2010 ficou em 6,7%, contra 8,1% no ano 
de 2009. É a menor da nova série da Pesquisa Mensal 
de Emprego – PME, iniciada em 2002, cujos dados co-
meçaram a ser divulgados em 2003. A nossa taxa de 
desemprego em 2010, repito, alcançou níveis que não 
são os ideais, mas são aqueles que sempre sonhamos 
como possíveis num país em franco desenvolvimento.

A população ocupada, nas seis principais regi-
ões metropolitanas do País, alcançou na média o pa-
tamar de 22,5 milhões de trabalhadores, 3,5% acima 
da média de 2009. Nós tivemos uma queda na taxa 
de desemprego e um aumento na população ocupada 
em 3,5% na média de 2009. A média de desemprega-
dos nessas regiões foi de 1,6 milhão, 15% a menos 
que o contingente de desocupados no mesmo perío-
do em 2009.

São números obtidos pela Pesquisa Mensal de 
Empregos, cuja fonte primária é o IBGE. O desemprego 
no Brasil é menor que nos países ricos, aponta a OIT. 
Um jovem em busca de emprego encontrará mais fa-
cilmente uma colocação no Brasil do que nas grandes 
cidades da Europa ou dos Estados Unidos, aponta a 
Organização Internacional do Trabalho. 

Que prêmio, que orgulho poder falar isso ao Brasil 
que nos vê, que nos assiste agora pela TV Senado! 

Não são palavras minhas, Presidente Paulo, que 
quero repetir com a ênfase e a necessidade de mostrar 
um novo Brasil. A OIT declarou: “Um jovem em busca 
de emprego encontrará mais facilmente uma coloca-
ção no Brasil do que nas grandes cidades da Europa 
ou dos Estados Unidos”. São palavras que mostram 
a eficiência deste Governo, a consolidação da nossa 
estabilidade econômica, a formação de grandes levas 
de empregados por aí afora, a queda no desemprego 
e a formação desse novo Brasil.

De acordo com a Organização, pela primeira vez 
na história, o desemprego por aqui apresenta taxas in-
feriores àquelas dos países ricos. O resultado ainda é 
melhor quando analisadas as regiões metropolitanas. 
Nessas áreas, a taxa de desemprego brasileira fica 
abaixo da média mundial.

Repito: nas áreas metropolitanas, a taxa de de-
semprego no País fica abaixo da média mundial.
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Enquanto em muitas nações a desocupação só 
aumenta, especialmente entre os jovens, nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil, o desemprego 
já retrocedeu abaixo dos níveis registrados antes da 
crise econômica que atingiu o mundo em 2008. Outra 
informação da OIT.

Depois do tsunami econômico e social de 
2008/2009, nossas taxas de desemprego já retroce-
deram aos níveis anteriores à crise de 2008. Muito se 
deve, Senador Acir, ao trabalho do nosso PDT, do PDT 
de Leonel Brizola, do PDT de Carlos Lupi, que enfren-
tou o desafio do desemprego e nos dá números cada 
vez melhores a cada avaliação. 

Isso nos enche de orgulho. Que se leve, do PMDB 
ao PDT, a nossa palavra de estímulo: estamos no cami-
nho certo, estamos seguindo a trilha que o Presidente 
Lula, de forma capaz, eficaz, consequente e serena 
construiu neste novo Brasil. A taxa de desemprego, 
repito, ficou em apenas 6,7%, contra 8,1% de 2009. 

A população ocupada nas regiões metropolita-
nas aumentou em níveis superiores àqueles de 2008, 
quando enfrentamos a crise mundial. Podemos dizer 
que olhamos a crise pelo retrovisor. 

Sr. Presidente, ainda estamos fazendo os ajustes 
necessários. O contingenciamento se explica exata-
mente por esses conceitos, por esses princípios, por 
garantir o emprego, por garantir a estabilidade eco-
nômica, por garantir a manutenção da inflação. São 
postulados que não mais nos pertencem. Pertencem 
à cultura, à nova cultura do povo brasileiro.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Obrigado, Senador Vital do Rego.
O próximo Senador inscrito é o Senador Acir Gur-

gacz, que disporá de vinte minutos. (Pausa.)
Perdão, Senador, houve um equívoco. O horário 

agora é de Liderança. Assim, o orador que fará uso da 
palavra agora é o Senador Itamar Franco.

Peço desculpas ao Senador Acir Gurgacz.
O Senador Itamar Franco disporá de cinco mi-

nutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, hoje eu recebi o Jornal do Senado. Uma 
bela fotografia sobre um título que diz: “Líderes par-
tidários definem comando das comissões”. Acho que 
seria mais justo se tivessem colocado “alguns Líde-
res”. Os Líderes, que eu chamaria de os marechais 
de ferro do Senado, é que estão definindo o comando 
das comissões.

Não é a primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, que ocupo esta tribuna para continuar reclaman-

do aquilo que eu acho um absurdo: o totalitarismo do 
Regimento Interno do Senado da República.

Já estive nesta Casa, como eu já disse, por 16 anos. 
Nunca vi um Regimento tão autoritário quanto este.

Entramos com uma questão de ordem e estamos 
esperando que a Mesa resolva.

Lembro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de 
que tive a ocasião de estudar, na época do curso de 
engenharia, o famoso método socrático, que consis-
tia em fazer ao interlocutor uma série de perguntas, 
levando-o, por indução, a descobrir verdades que traz 
dentro de si, ou seja, fazendo-o ver as suas ideias. Mas 
eu já vi que aplicar o método socrático nesta Casa, 
neste momento, é muito difícil, porque aqui há uma 
maioria do governo compacta, que não é democrática, 
Sr. Presidente; não é democrática.

Nós vamos aguardar a decisão da Comissão da 
Mesa. É a terceira vez que sou eleito pelo Estado de Minas 
Gerais. Não estou discutindo aqui quantos votos eu tive 
– e até poderia discutir quantos votos outros Senadores 
tiveram. Para mim, todos nós somos iguais. Não adianta ter 
cinco milhões de votos, ter um milhão de votos, ter cem 
mil votos. Nós todos, Senadores, independentemente do 
tamanho dos nossos Estados, somos iguais.

Mas o Senado da República, este Senado que aí 
está, não quer ver essa paridade e quer impedir, Srs. Se-
nadores, que nós façamos parte, inclusive, das comissões 
permanentes. Então, perguntamos: como é que vamos 
representar, por exemplo, o nosso Estado de Minas Ge-
rais, se nos proíbem, por meio de um cálculo aritmético, 
de fazermos parte das comissões permanentes?

Por isso, Sr. Presidente, chamei atenção para 
essa bela fotografia dos Líderes reunidos – mas não 
todos os Líderes. Se o Senado continuar com essa 
barreira, que está se tornando intransponível, vamos 
ter de recorrer a alguém. Se não adianta recorrer à 
Casa, vamos ter de buscar outros caminhos. O que 
não é crível e não posso entender é como os Srs. Se-
nadores aceitam isso.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Já passei 
dos meus cinco minutos? Eu posso ter pelo menos um 
pouco da equidade que outros Senadores tiveram?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pode, Senador; por favor.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não vou 
demorar, mas, pelo menos, nisso também eu gostaria 
de ter equidade.

Sr. Presidente, então, já que V. Exª está avisando 
que meu tempo se esgotou...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Vamos, então, dar cinco minutos a V. Exª.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não. 
Respeito V. Exª. Aprendi muito a respeitar e limitar 
meu tempo, como deve ser e como prevê o Regimen-
to, quando interessa. Quando não interessa, fala-se 
durante 20, 25 minutos. Mas quando é um Senador de 
oposição, ele tem um prazo limitado regimentalmente, 
e a gente não tem de reclamar.

Mas é só para alertar, mais uma vez, Sr. Presi-
dente, que quero ver, sinceramente, o comportamento 
dos Srs. Senadores. Vão permitir ou não que partici-
pemos das Comissões?

Sr. Presidente, para encerrar, já adentrando outro 
assunto, rapidamente, quero deixar bem claro ao Se-
nado da República que, na votação do salário mínimo, 
se a nossa Casa insistir em permitir que o salário seja 
votado por decreto, nós vamos invocar, constituinte que 
fui em 1988, a Constituição do nosso País.

Não é possível, constitucionalmente, que o Poder 
Legislativo deixe de discutir, na ocasião devida, o proble-
ma do salário mínimo. É totalmente inconstitucional aquilo 
que a Presidente da República pretende fazer: definir os 
futuros valores do salário mínimo por decreto.

Essa será, Sr. Presidente, uma das alternativas 
que faremos aqui quando da discussão do salário 
mínimo.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Muito obrigado, Senador Itamar Franco.
O próximo orador inscrito é o Senador Acir Gur-

gacz, que disporá de vinte minutos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “só há duas 
opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu 
não vou me resignar nunca”.

Esta frase, Sr. Presidente, é do saudoso pedetista 
Darcy Ribeiro, cuja morte completa hoje 14 anos. Sua 
última atuação no plenário do Senado, em cadeira de 
rodas, foi no dia 4 de fevereiro de 1997, para votar na 
eleição que decidiu, entre os candidatos Antonio Carlos 
Magalhães e Iris Rezende, quem seria o Presidente 
do Senado e do Congresso. 

Darcy Ribeiro foi duas vezes ministro, vice-gover-
nador e assessor direto de 4 presidentes da República: 
Juscelino Kubitschek, João Goulart, Salvador Allende, 
do Chile, e Juan Velasco Alvarado, do Peru. 

Como antropólogo, historiador, cientista políti-
co, romancista e membro da Academia Brasileira de 
Letras, teve reconhecimento internacional. Recebeu 
oito títulos de doutor honoris causa, incluindo um da 
Sorbonne, e teve obras traduzidas nos principais pa-
íses do mundo. 

Darcy Ribeiro, foi irreverente, polêmico, exube-
rante, contraditório, apaixonado, sem compromisso 
com método ou rigor científico. Jamais separou o saber 
acadêmico das questões políticas. Lutou pelos índios, 
pela universidade pública, pela educação básica gratuita 
em período integral. Darcy Ribeiro é um nome para ser 
lembrado sempre nesta Casa, no Congresso, no Brasil 
inteiro. Mineiro, brasileiro e valoroso pedetista, merece 
todas as nossas homenagens, feitas hoje e sempre.

Sr. Presidente, a grande discussão sobre o salário 
mínimo, no ponto de vista do PDT, é a manutenção e 
a elevação do poder de compra do trabalhador, e não 
simplesmente seu aumento de valor numerário.

Ontem mesmo conversei, por telefone, com o 
nobre Senador Cristovam Buarque, que se recupera 
de uma cirurgia – e nós desejamos pleno restabele-
cimento ao nosso grandioso Senador –, e ele concor-
da conosco e me orientou sobre essa questão, sobre 
seu pensamento também, de reforçar essa posição de 
que não adianta ficarmos aqui discutindo o acréscimo 
de quatro pãezinhos por dia na mesa do trabalhador, 
quando a questão vai muito mais além disso. Nesse 
momento, o mais importante é a garantia da evolução 
do seu aumento real, criar uma fórmula de garantir 
o crescimento do poder de compra da população to-
dos os anos, de uma forma gradativa e sustentada de 
acordo com a economia brasileira, sem atropelos, sem 
compromissos impossíveis de arcar. 

Do meu ponto de vista, isso é planejamento, e 
planejamento, Sr. Presidente, é tudo o que o Brasil pre-
cisa para uma verdadeira agenda de desenvolvimento. 
Com isso, o Governo pode planejar os investimentos 
do País, os trabalhadores e os sindicalistas, todos po-
dem se planejar.

Da mesma forma que representa ganho real do 
salário mínimo, o Governo conseguir oferecer serviços 
de melhor qualidade à população brasileira, seja na área 
de saúde, da educação, de transporte público, fazendo 
com que o trabalhador não precise enfiar a mão no bolso 
para compensar os serviços públicos ineficientes.

Abro um parênteses, aqui, pedindo à nossa Pre-
sidente Dilma que, por exemplo, quando for projetado 
um novo conjunto habitacional, uma nova área resi-
dencial dentro de uma cidade, que haja um planeja-
mento de transporte público de massa eficiente, com 
corredores exclusivos, reduzindo assim o tempo de 
deslocamento do trabalhador de casa até o trabalho 
e, mais importante, reduzindo dessa forma os custos 
dessa locomoção. Isso, entre outras ações, contribui 
para aumentar o poder do salário mínimo, pois o de-
sonera sensivelmente.

Cito aqui, também, trecho de um artigo publicado 
ontem na Folha de S.Paulo, que diz o seguinte:
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Cada real a mais no salário mínimo representa 
uma despesa extra de 280 milhões de reais para o INSS. 
Quando a economia cresce, a arrecadação aumenta 
e compensa os gastos. Mas quando o crescimento é 
inferior ao reajuste, o Governo tem que mover recursos 
de outras áreas para cobrir esse buraco.

Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, meus amigos 
de Rondônia e brasileiros que nos acompanham pela 
TV Senado, eu não duvido desses dados. Duvido me-
nos ainda do fato de que, na falta de recursos diretos 
da arrecadação do INSS, outros setores tenham que 
ser privados para tampar esse buraco.

Creio que o aumento do salário mínimo tem o 
potencial de causar um grande impacto nas contas pú-
blicas e na economia nacional, e isso deve ser levado 
em conta na hora de tomar uma decisão, mas não há 
como tratar disso apenas como um simples cálculo de 
porcentagem. O cálculo é mais complexo. É um levan-
tamento matemático que envolve a possibilidade de 
um trabalhador conseguir pagar a alimentação de sua 
família, o ônibus, o aluguel, as despesas da farmácia e 
chegar até o próximo dia 10 conseguindo dormir quan-
do coloca a cabeça no travesseiro, sem pensar e sem 
se preocupar com as suas contas do dia a dia.

Cabe a nós fazermos a pergunta se isso é possí-
vel com R$545,00, assim como cabe a nós nos ques-
tionarmos se há possibilidade de desviar recursos da 
segurança, da saúde, da educação e de outros setores 
para cobrir as despesas do INSS. Como diria o ditado, 
descobrir um santo para cobrir o outro. Eu diria que o 
cobertor do salário mínimo é curto, e a fórmula para 
fazer esse cobertor crescer deve ser definida agora.

Hoje, o salário mínimo é comemorado por ter 
ultrapassado a marca dos US$300. Há dez anos, ele 
valia um pouco mais de US$70. No entanto, o dólar, há 
dez anos, valia praticamente o dobro do valor atual. Ou 
seja, se considerarmos o valor do dólar de dez anos 
atrás para fazer a conversão hoje, teremos um salário 
mínimo de pouco mais de US$150. Mas os combus-
tíveis, por exemplo, subiram bastante nos últimos dez 
anos, e sabemos que são insumos que afetam bas-
tante a economia de forma geral.

No entanto, o aumento do salário mínimo acima do 
crescimento da economia, devido ao enorme contingente 
de pessoas envolvidas com essa remuneração, provoca 
o mesmo efeito da pesada carga tributária que sofremos: 
o repasse adiante do custo desse aumento.

Então, isso de pouco adianta. De pouco adianta 
chegarmos a um salário mínimo de R$1.000,00, se 
ele comprar a mesma coisa que um salário mínimo de 
US$150, se ele provocar inflação novamente.

O aumento real do salário mínimo sem prejuízo 
para o Governo e a economia será possível se mudar-

mos a carga tributária imposta ao cidadão brasileiro, 
às forças produtivas e, principalmente, à iniciativa pri-
vada. A carga tributária sobre a folha de salários che-
ga a valores entre 34,1% e 39,6%, sobrecarregando 
o empregador e reduzindo a remuneração real do 
trabalhador. Sem sombra de dúvidas, é um valor bas-
tante elevado, que acaba servindo como um estímulo 
à informalidade e, com isso, num efeito inverso, acaba 
afetando negativamente a arrecadação.

Por isso, o Governo se vê obrigado a aumentar 
os impostos e, com isso, acaba perdendo arrecadação, 
com o não-pagamento dos impostos e com o baixo po-
der de compra do salário. Essa pesada carga tributária 
também impacta sobre a competitividade das empre-
sas brasileiras no cenário internacional.

Precisamos, Srªs e Srs. Senadores, reduzir, de 
uma vez por todas, a complexidade do sistema tribu-
tário e unificar a legislação dos diversos tributos fede-
rais cumulativos, como o Cofins, o PIS, a Cide e outros 
tantos impostos que pagamos mensalmente. Somente 
dessa forma nós entendemos que será possível pro-
duzir um aumento real para o salário mínimo.

Essa valorização do mínimo, junto com o ajuste 
fiscal necessário, acaba estimulando o consumo e a 
produção, alavancando a economia e gerando novos 
postos de trabalho. Por esse motivo, apoiamos a polí-
tica de longo prazo do Governo para os reajustes do 
salário mínimo. Entendemos que é o melhor para o 
trabalhador brasileiro, mas não podemos nos esquecer 
da desoneração dos impostos sobre o salário do nos-
so trabalhador brasileiro e, principalmente, a eficiência 
dos serviços sociais prestados à população.

Era isso que eu tinha a dizer na tarde de hoje, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Muito obrigado, Senador Acir Gurgacz.
O próximo a usar a tribuna é o Senador Paulo 

Paim, no horário da comunicação inadiável. (Pausa.)
Então, o próximo será o Senador Gilvam Borges, 

que fará uso da palavra pela Liderança do PMDB.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, retornamos à tribuna desta 
Casa nesta tarde de quinta-feira, 17 de fevereiro de 
2011. Quantas idas e vindas, Sr. Presidente, persistin-
do e insistindo nas defesas intransigentes do Estado 
do Amapá, da Amazônia, do Brasil. 

No início desta semana, a presença de um grupo 
de dez pessoas de vários lugares do mundo em visita 
recente ao Amapá proporcionou uma espécie de pro-
jeção de nossa capital como destino turístico interna-
cional. O grupo desembarcou junto com os turistas 
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de um transatlântico de bandeira alemã que aportou 
no Porto das Docas de Santana, no início deste mês 
de fevereiro. Em data próxima, outro transatlântico de 
bandeira britânica também aportou no Porto de Prati-
cagem, em Fazendinha. 

Em média, os transatlânticos trazem 1,2 mil pas-
sageiros, e cerca de 600 descem para o passeio. Já foi 
observado que muitos preferem conhecer a cidade por 
conta própria. Então, é preciso pensar em uma estratégia 
para oferecer comodidade e segurança aos turistas. 

Entre as ações, está o envio da documentação de 
cerca de 50 taxistas do Município de Santana à Com-
panhia das Docas de Santana. O objetivo é identificar 
os taxistas que oferecem os serviços aos turistas. 

As ações que vêm sendo adotadas, coordenadas 
pelos órgãos públicos em parceria com empresas priva-
das, devem ser mantidas. Recepção e tradução estão 
entre os serviços considerados fundamentais como 
produto turístico. Está sendo aguardado um relatório 
com as observações sobre a visita. E a expectativa é 
a de que a capital seja efetivamente incluída na rota 
turística internacional.

Por isso, mais uma vez, trago o tema para desta-
que, porque, cada vez mais, vislumbro o turismo como 
ferramenta de resgate cultural de nossa comunidade e 
não apenas como atividade econômica, utilizada para 
gerar renda ou alguma forma de lazer para a população. 
Ou seja, o conceito e os ganhos são muito maiores e 
muito mais alvissareiros. Isso acontece naturalmente, 
a partir do momento em que se destaca uma cidade 
ou um lugar como polo turístico.

O fenômeno provoca uma verdadeira revitaliza-
ção da identidade cultural, a preservação de patrimô-
nios, bens culturais, tradições e costumes. Tudo isso, 
com a participação direta e efetiva da comunidade, 
que ganha um estímulo para mostrar o que a cidade 
e o Estado têm de melhor. É um verdadeiro banho de 
autoestima e de orgulho. 

Para alicerçar essa conquista, tem-se a importan-
te ajuda da Arqueologia, ciência que estuda a origem 
das civilizações e que nos permite entender a história 
local. Estudiosos de todas as forças que se juntam 
para a fomentação do turismo apontam ainda que 
tais conhecimentos se completam com outra ciência, 
a Geografia, aqui solicitada por nos permitir entender 
as transformações ocorridas no espaço pela ação do 
homem e da natureza. 

Vejam, senhores, que a materialidade que nos 
rodeia se une ao sentimento, à poesia, à história con-
tada por meio da sabedoria popular. E esse mosaico 
de conhecimentos e percepções sentimentais formam 
a base dessa extraordinária ferramenta de desenvol-
vimento chamada turismo.

Voltemos à questão da Arqueologia, com seus 
sítios arqueológicos, uma das facetas mais interessan-
tes do conhecimento e que importam tanto à curiosi-
dade do turista. 

O próprio Amapá está repleto de sítios arqueológi-
cos, evocando das culturas passadas o entendimento da 
realidade nos dias atuais. Atribui-se a Ferreira Penna a 
localização oficial do primeiro sítio arqueológico no Amapá. 
O fato aconteceu em 1882, na Região do Maracá.

Por meio dos sítios arqueológicos, é possível o 
estudo de uma série de itens que servirão para que 
nossa pré-história seja desvendada. Mas a importância 
de tudo isso não projeto apenas para o Amapá. Um 
exemplo de local em que o produto turístico está intei-
ramente ligado à Arqueologia é o Parque Nacional da 
Serra da Capivara, no Piauí. O parque é um dos prin-
cipais atrativos da região, foi considerado Patrimônio 
Natural da Humanidade pela Unesco, desde de 2002, 
e possui mais de 912 sítios, número que aumenta, a 
cada dia, por novas descobertas.

Cito, aqui, outras localidades, justamente por 
entender que cada região possui características pe-
culiares, com significados arqueológicos importantes 
em nível nacional e mundial. Daí a importância da pre-
servação de cada um, pois a destruição de cada sítio 
significa perda para a própria história do povo.

O turismo é, na verdade, um projeto que precisa 
ser estimulado em todo o Brasil, esta terra encantada 
que Deus nos deu, com tanta diversidade natural, com 
tanta beleza, com tantas riquezas!

Sr. Presidente, peço mais cinco minutos, para 
encerrar meu pronunciamento.

E, uma vez que se entenda que os atrativos tu-
rísticos criam possibilidades para a revitalização da 
identidade cultural e da preservação dos bens cultu-
rais, posso dizer que o passo seguinte é justamente 
fazer com que os mecanismos trabalhem em favor da 
sustentabilidade dessa cadeia produtiva.

É preciso despertar em toda a nossa gente a im-
portância de proteger esses espaços. O Ministério do 
Turismo precisa mostrar um choque de gestão, para 
financiar ações, no sentido de qualificar a população 
para atender e entender as necessidades que o turismo 
demanda. É uma ação conjunta, são diferentes frentes 
de trabalho que precisam se colocar em marcha. São 
quesitos ligados à segurança do turista, à facilidade 
de locomoção, à melhoria do sistema de transporte, 
à ampliação das redes hoteleiras e ao domínio de lín-
guas estrangeiras, à força criativa do artesão, ao pre-
paro técnico e cientifico dos profissionais da área, ao 
conhecimento profundo da história de cada lugar. É a 
educação para o turismo. Esse é o projeto!
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Este Senador pretende insistir no tema. E a ideia 
de ver o Amapá incluído definitivamente na rota interna-
cional do turismo me anima a trabalhar como nunca.

O desafio está em fazer com que investimentos 
possam, de alguma forma, beneficiar a maior parte da 
população, não apenas em deixá-la à mercê dos gran-
des empreendimentos. Afinal, quando só um ganha, 
todos os efeitos sociais nocivos se agigantam, como a 
violência, a prostituição, o tráfico de drogas, a miséria, 
entre outros fatores negativos. Daí a importância de 
empreendimentos que buscam inserir a comunidade 
regional de maneira positiva. É urgente que todos se 
familiarizem com uma nova forma de geração de ren-
da e de desenvolvimento, que todos se sintam partes 
integrantes dessa atividade, que é o turismo.

O lado humano é nosso maior potencial. Nunca 
se ouviu falar que, no Brasil, acontecem coisas como 
na França, por exemplo, que é um país contraditório, 
sem qualquer ofensa pessoal. Mas, ao mesmo tempo 
em que aquele país se alimenta vivamente do turismo, 
o seu povo é citado por comportamentos de antipatia, 
a ponto de o próprio governo francês, em passado re-
cente, promover campanha interna, para que os turistas 
sejam tratados com mais carinho na França.

Por aqui, nada temos a perder. Pelo contrário, 
nossa gente amorosa e dócil como é, alegre e presta-
tiva, é o elo mais poderoso dessa corrente.

E o Amapá está junto! E com que orgulho falo 
isso! Como desejo ver nosso Estado mais popularizado, 
mais próximo do imaginário de todos os brasileiros!

Nosso Amapá, com seus igarapés e rios, abriga 
a maior e mais rica floresta tropical do mundo, ainda 
praticamente intocada. No nosso Amapá, há belezas 
naturais espalhadas pelos 16 Municípios, que compõem 
o cenário de um lugar onde os avanços da modernidade 
dividem espaço com a tranquilidade da natureza.

Falo do Amapá e de suas planícies, de seus cam-
pos inundáveis, de seus mangues e cerrados, numa 
mistura curiosa de biomas.

Falo do Amapá e de sua curiosa localização: está 
situado no extremo norte do Brasil e da Amazônia e faz 
limites com a Guiana Francesa e com o Suriname, ao 
noroeste; com o Oceano Atlântico, ao nordeste; com 
as Ilhas Estuarinas e com o rio Amazonas, a sudeste; 
e com o Estado do Pará, a sudoeste.

E a capital prossegue com as singularidades. Ma-
capá é a única capital brasileira cortada pela Linha do 
Equador, onde se pode observar o Equinócio, fenômeno 
natural que acontece no momento em que o sol tem 
sua trajetória alinhada com a Linha do Equador, e é, ao 
mesmo tempo, portão de entrada do Polo Amapá.

Nosso Amapá é o maior habitat de centenas de 
espécies de plantas e de animais, com sua extensa 

quantidade de rios e de bosques que cruzam a região. É 
perfeito para quem aprecia o ecoturismo. É uma região 
cheia de lagos navegáveis, propícia à pesca esportiva 
e até mesmo à observação de diversas espécies de 
aves e de répteis.

Sr. Presidente, faltando-me apenas um minuto, 
quero falar dos transatlânticos que vêm da Europa, 
adentrando o grande rio Amazonas, passando pela 
frente da cidade de Macapá, do lado esquerdo do rio 
Amazonas. Também do outro lado, já se sinaliza a in-
terligação com a Europa, que também é um grande 
continente com potencial turístico fabuloso. A ponte 
binacional de Oiapoque possibilita que muitos turis-
tas, aos milhares, também venham de avião. Se os 
transatlânticos já vêm da Inglaterra e da Alemanha, 
descendo o rio Amazonas, isso nos dá sinais de que, 
na próxima década, o Amapá estará pronto para re-
presentar o Brasil, mostrando essa gigantesca Ama-
zônia, que tudo tem.

Meu caro Senador Cícero Lucena, que preside 
esta sessão, quero agradecer a paciência a V. Exª, pois 
é o grão-mestre, o chefe maior dos peregrinos, que, 
por muitas vezes, andou pelos caminhos de Santiago 
de Compostela, três vezes indo e vindo com a canela 
fina, mas com o juízo afinado no pensamento e na tera-
pia do leito da estrada, que molda os grandes homens 
que caminham na busca não somente de se exercitar, 
mas principalmente de se aperfeiçoar, de filosofar, de 
se encontrar com Deus e consigo próprio.

Peregrino grão-mestre que preside esta sessão, 
eu, seu discípulo, também caminhador, agradeço a V. 
Exª, que nos brinda, para que possamos expor aqui 
os interesses maiores do Estado do Amapá, da Ama-
zônia e do Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, 
o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, 1º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 
PB) – Eu que agradeço, Senador Gilvam Borges. Com 
certeza, V. Exª será o próximo peregrino – Deus per-
mita que já neste ano.

Com a palavra, falando pela Liderança, o Senador 
Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, o motivo pelo qual estou aqui 
nesta tribuna, na tarde de hoje, é levar a informação, 
em nome da Liderança do Partido Verde, que estarei no 
meu Estado sábado, acompanhando a visita do Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, que, juntamente com o 
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coordenador-geral do Programa Nacional do Controle 
da Dengue, Giovanni Coelho, estarão apresentando a 
estratégia nacional de controle da dengue. 

Importante a ida do Ministro da Saúde ao Rio 
Grande do Norte, porque o meu Estado está entre os 
16 Estados da Federação considerados de alto risco 
da dengue. Dos 167 Municípios do nosso Estado do 
Rio Grande do Norte, 87 estão classificados como de 
risco alto ou muito alto para a dengue. 

A propósito, a Secretaria Estadual de Saúde, nas 
pessoas dos seus Secretários Domício Arruda e Ana 
Tânia, vai apresentar nesta reunião ao Ministro Padilha 
o Plano de Contingência Estadual para enfrentar a den-
gue. A Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte está 
se preparando juntamente com a Secretaria Municipal 
de Natal para enfrentar ou para começar a mobilização 
de prevenção desse grave problema de saúde pública 
que recidiva ano a ano no nosso Estado.

O Ministro também visitará, no final da manhã, 
o hospital Giselda Trigueiro, que é um dos hospitais 
de doenças infecciosas no Rio Grande do Norte. Vai 
visitar e ver in loco a situação e as condições que o 
hospital poderá oferecer para enfrentar uma eventual 
epidemia de dengue que venha a se instalar no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Nós, do Partido Verde, estaremos acompanhando 
a visita do Ministro, estaremos presentes na apresen-
tação do atual estado de captação e transplante na 
Paraíba que será feita pelo coordenador executivo da 
captação e desenvolvimento do centro de transplante 
de órgãos, Silvano Raia, e estaremos presentes em 
toda a programação desenvolvida pelo Ministério da 
Saúde na passagem por Natal na manhã de sábado. 

Portanto, Sr. Presidente, são essas as informa-
ções que trago na tarde de hoje em nome da Liderança 
do Partido Verde.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – 

PB) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim.
Com a palavra, pela ordem dos inscritos, o Se-

nador Jayme Campos. 
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador) – Sr. Se-
nador que ora preside, Senador Cícero Lucena, Srªs 
e Srs. Senadores, venho no dia de hoje a esta tribu-
na para falar da tão propalada reforma tributária, que 
entendo de real importância para o Brasil na medida 
em que, lamentavelmente, hoje, o setor produtivo e a 
própria classe trabalhadora realmente têm sido pena-
lizados com o excesso de impostos, taxas e contribui-
ções em nosso País.

O início de um novo mandato sempre confere ao 
mandatário uma especial condição de elevado vigor e 
plenitude de expectativas.

Alicerçada na legitimidade e na confiança ex-
pressas pela mística gerada no frescor das urnas, a 
força desse momento torna-o mais oportuno do que 
nunca para que viabilizem propostas concernentes às 
reformas imprescindíveis à governabilidade de nosso 
País, por mais polêmicas ou espinhosas que possam 
vir a ser.

Em suma, ou se proporcionam as mudanças ago-
ra, ou elas se tornam inviáveis, em face da conjugação 
de interesses que naturalmente se configuram, assim 
como das relações que naturalmente se intricam e des-
gastam no decorrer dos anos de um novo governo.

Na semana passada, assomei a esta tribuna 
para compartilhar com os estimados colegas minha 
satisfação e esperança ante a imediata retomada da 
atuação de nosso Parlamento, para enfrentarmos, 
de vez, as inadiáveis reformas em matéria eleitoral e 
político-partidária.

Hoje, trago a este plenário igual satisfação e 
esperança, sem esconder, no entanto, certo grau de 
inquietude, ao abordar o não menos importante tema 
da reforma tributária. 

É unânime a sensação de injustiça, diante da in-
sana carga de impostos, que chegou a quase um trilhão 
e trezentos bilhões de reais no ano que passou – 16% 
a mais que no exercício anterior – e com inequívoca 
previsão de aumento para 2011.

Mal o ano se inicia e já vamos nós chegando 
perto dos 200 bilhões de impostos arrecadados. Isso 
significa cerca de 160 milhões por hora, ou mais de 43 
mil reais por segundo, sem que o brasileiro veja, nem 
de longe, a contrapartida na qualidade dos serviços 
públicos que lhe são prestados.

Segundo cálculos da Associação Comercial de 
São Paulo e do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, a cifra arrecadada nesse período de menos 
de dois meses corresponde a aproximadamente 330 
milhões de salários mínimos. Já daria, por exemplo, 
para construir em torno de oito milhões e duzentas mil 
casas populares; construir e equipar mais de 14 milhões 
de salas de aula; contratar por um ano mais de 14,5 
milhões de professores, ou 12 milhões de policiais. Ou 
ainda, daria para construir dois milhões de quilômetros 
de redes de esgoto ou fornecer medicamentos para 
toda a população brasileira durante 75 meses. E as 
comparações estatísticas seguem por aí afora...

Porém, meus caros Pares, não estamos aqui para 
reforçar o tamanho do problema. Precisamos, sim, re-
fletir sobre as alternativas de solução.
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Todos nós sabemos que uma verdadeira reforma 
tributária não se pode fazer dissociada de uma revisão 
do pacto federativo. Na adequada repartição de recei-
tas entre a União, os Estados e, sobretudo, os Muni-
cípios reside o sucesso de quaisquer tentativas que 
se venham a fazer para aplacar a injusta da situação 
fiscal em que vivemos.

V. Exª conhece bem: hoje, lamentavelmente, os 
Municípios vivem em estado de miséria. Muitos, quase 
a maioria absoluta, vivem de repasse do FPE, que é 
bem aquém daquilo que deveria ser repassado. E isso 
dificulta sobremaneira, tendo em vista que falta saú-
de, falta educação, faltam políticas públicas que pos-
sam melhorar as condições de vida das pessoas que 
residem nos Municípios brasileiros. É ali que reside a 
população e é ali que ocorre a maioria dos problemas 
com que, certamente, a sociedade tem que conviver 
no dia a dia.

Cumpre termos em mente que investimentos 
como educação e saneamento, por exemplo, a cargo 
dos Municípios só terão, de fato, resultado na propor-
ção em que os recursos públicos sejam redistribuídos 
a esses entes, a partir de parâmetros da eficiência 
que levem em conta, de forma prioritária, a relação 
entre custo por habitante e as demandas locais dife-
renciadas.

Com similar empenho, precisamos rever a partici-
pação dos Estados na divisão do bolo tributário, assim 
como precisamos reavaliar eficácia e forma de execu-
ção dos atuais programas sociais, descentralizando-os 
nos diversos níveis de Governo.

Importantíssima é a desoneração dos impostos 
sobre os salários dos trabalhadores e sobre o investi-
mento produtivo em geral, particularmente quanto às 
exportações, no sentido de reduzirmos o Custo Brasil 
e dotarmos nossos produtos de verdadeira competiti-
vidade no mercado internacional.

Com obstinado afinco e inabalável vontade po-
lítica, temos de debelar este gigante opressor que 
vem solapando mais de um terço do nosso PIB; este 
monstro que devora quase metade do que se produz 
em bens e serviços; que incide pesadamente entre 
24% e 40% sobre a folha dos salários; que taxa des-
proporcionalmente as transações financeiras, a renda 
e a propriedade.

Nossa nova Presidente da República, ao discur-
sar neste Congresso, enfatizou a necessidade de se 
racionalizar, simplificar e modernizar o sistema tribu-
tário do Brasil.

Sua Excelência destacou ser preciso ampliar a 
base de arrecadação e desonerar as atividades volta-
das para o crescimento econômico. 

Não sabemos ainda de que forma o Governo 
pretende encaminhar a questão. É aí que surgem as 
maiores preocupações. 

Será que o Planalto aproveitará a PEC nº 233, 
encaminhada pelo Executivo em 2008, cujo substituti-
vo foi aprovado pela Comissão Especial e ora se acha 
pendente de deliberação pelo Plenário da Câmara, 
para que nela se promovam alterações nos pontos 
nevrálgicos?

Será que a nova proposta deve restringir-se tão 
somente à desoneração de investimentos, o que seria 
mais cômodo, sem, contudo, enfrentar as complexida-
des dos mecanismos de crédito tributário e a diversida-
de de alíquotas que alimentam a guerra fiscal?

Será que seremos capazes de oferecer ao País 
um modelo realmente justo, eficaz e desburocratiza-
do, que, de fato, reduza a disparidade de tratamentos 
e traga reais benefícios ao contribuinte?

Eis o grande desafio.
É claro que não podemos esperar consenso em 

matéria tão polêmica. Tampouco podemos permitir 
que o excesso de cautela quanto ao dissenso nos 
leve a imobilismos ou leniências, ante um eventual 
aliciamento de nossa consciência ética, em favor de 
mudanças tópicas, apenas para maquiar, manipular ou 
escamotear do eleitorado o aprofundamento do fosso 
das desigualdades. 

Por isso, creio que, além de revermos o pacto 
federativo, devemos debruçar-nos sobre os debates 
em torno da unificação das legislações estaduais; da 
criação do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado 
Federal; da desoneração de alimentos, produtos de 
higiene, limpeza e consumo popular, com o exceden-
te de arrecadação e a incorporação da atual CSLL — 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — da im-
plantação do Imposto sobre Grandes Fortunas, além 
do aproveitamento das principais idéias contidas no 
vasto universo de mais de uma centena de projetos 
que hoje tramitam nas duas Casas Legislativas, acer-
ca desses temas. 

Segundo a Federação do Comércio de meu Es-
tado do Mato Grosso, 40%, em média, dos preços co-
brados no balcão referem-se a impostos. 

Para subsidiar nossos debates na busca pelo 
entendimento em prol da construção do melhor siste-
ma que nos seja possível adotar, cabe levarmos em 
conta, além de tudo o que já foi dito, o impacto das 
medidas que viermos a propor em suas relações di-
retas com temas cruciais a elas vinculados, dentre os 
quais destaco a revisão do critério de rateio do FPE 
(Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral); o exame dos critérios de rateio dos royalties 
do petróleo do pré-sal; as formas de compensação 
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da desoneração do ICMS aos Estados exportadores; 
a regulamentação do art. 91 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (em particular quanto à 
apreciação do PLP 365/2006, que dispõe sobre a en-
trega de recursos da União para os Estados); além da 
revisão da Lei Geral da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte.

Tudo é insumo de grande valia para que pos-
samos produzir as alternativas no âmbito da reforma 
tributária que hoje se impõe.

Firmes no propósito de fazer valer nossos man-
datos, devemos afinal acabar com as 61 modalidades 
de impostos, taxas ou contribuições que vêm sendo 
cobrados da sociedade produtiva nacional; devemos 
acabar com o cruel confisco de 148 dias de suor do 
trabalhador brasileiro para quitar seus impostos a 
cada ano.

A reforma tributária que a sociedade nos pede 
não é aquela que mais facilita os administradores dos 
Governos. A urgente mudança que a sociedade nos 
pede não é aquela que mais renda votos à classe po-
lítica e nem é aquela que mais poupe os setores em-
presariais e industriais, deixando o grosso da conta 
para o consumidor final. 

A verdadeira reforma pela qual a sociedade an-
seia, que de nós justificadamente exige e espera, é 
aquela que se reverta, de forma incontestável e inso-
fismável, em benefício final do povo, para que todos ve-
nham a contribuir na justa medida de suas capacidades 
e a receber na justa medida de suas necessidade.

Que Deus nos inspire para tanto, pois só assim 
alcançaremos o equilíbrio do ideal democrático e da 
justiça social que queremos ver no Brasil.

Sr. Presidente, estas são as minhas palavras 
em relação às minhas convicções sobre a reforma tri-
butária com que sonha, há muito tempo, a sociedade 
brasileira, não só o trabalhador, mas o setor produtivo 
do nosso País. 

Somos um dos países com a maior carga tributá-
ria do planeta, onde se praticam os juros mais eleva-
dos do planeta. Só a Turquia e um outro país cobram 
juros mais altos do que o Brasil. Quando falamos de 
impostos, os países escandinavos oferecem serviços 
públicos de qualidade; aqui no Brasil, impostos, taxas e 
contribuições são altos, mas temos hoje serviços públi-
cos de saúde pública de péssima qualidade, educação 
de péssima qualidade, segurança publica de péssima 
qualidade. Pouco ou quase nada há em termos de in-
vestimento na área de saneamento, ou seja, na distri-
buição de água e no esgotamento sanitário.

Nós precisamos, com certeza, cobrar do Gover-
no uma melhor aplicação desse dinheiro e, sobretu-

do, desonerar aqueles que contribuem para a riqueza 
deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jayme Cam-
pos, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Pois não.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero enca-
minhar à Mesa voto de pesar, se V. Exª me permitir, 
de forma muito direta.

Infelizmente, informo à Casa que faleceu, aos 80 
anos, na cidade de Campinas, São Paulo, o jornalista 
gaúcho Sérgio Jockymann.

Ele era cronista, poeta, escritor e dramaturgo. 
Nasceu em Palmeira das Missões, em 1930. Atual-
mente residia em Florianópolis.

Jockymann iniciou sua trajetória profissional já 
na adolescência. Atuou em TV, rádio e jornal. Escre-
veu para diversos jornais, como Zero Hora, Folha da 
Tarde e Correio do Povo, e foi autor de telenovelas, 
seriados para TV e peças de teatro.

Em 30 de dezembro de 1978, ele escreveu ”Os 
Votos”, publicado no jornal Folha da Tarde, de Porto 
Alegre. Lá pelas tantas, ele dizia:

Desejo que você, sendo jovem, não amadureça 
depressa demais e que, sendo maduro, não insista 
em rejuvenescer e que, sendo velho, não se dedique 
a desesperar, porque cada idade tem o seu prazer e 
a sua dor e é preciso deixar que eles escorram den-
tro de nós.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que Sérgio Jo-
ckymann foi Deputado Estadual, candidato a Prefeito 
da Capital de Porto Alegre. Deixa a mulher, Simone, 
de 70 anos, e cinco filhas – Iria, de 60 anos; Daphne, 
de 58 anos; Heliana, de 59 anos; Luelin, de 42 anos, e 
Karel, de 38 anos –, além de netos e bisnetos.

Peço, Sr. Presidente, que a Mesa encaminhe o 
voto de pesar a todos os familiares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento. Aguardamos o encaminhamen-
to à Mesa.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Concedo a palavra, neste instante, por permuta 
com o Senador João Vicente Claudino, à Senadora 
Marinor Brito, pela Liderança do PSOL.

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, senhoras e senhores que nos honram com 
sua presença na galeria do Senado Federal, todos 
bem-vindos, funcionários da Casa, imprensa presen-
te, mesmo que não estejamos em sessão deliberativa, 
fiz questão de passar aqui para registrar a minha par-
ticipação, Senador Paim, num tema que está dentro 
do nosso tema principal dos direitos humanos, que 
está dentro de um debate nacional que tem tido mui-
ta dificuldade de tramitar com resultados positivos no 
Legislativo brasileiro, que é o direito de exercer com 
liberdade a relação homoafetiva no Brasil.

Constituímos, reestruturamos a Comissão pela 
Cidadania LGBT no Senado e na Câmara, com a par-
ticipação de vários Senadores. Estou tendo o privilégio 
de integrar essa coordenação provisória, junto com a 
Senadora Marta Suplicy, junto com o Deputado Federal 
Jean Wyllys e outros companheiros, para tentar intera-
gir com o Poder Judiciário. Para tal, só nesta semana, 
acompanhamos processos no Supremo, por intermé-
dio do Ministro Ayres Britto e, hoje, da Ministra Ellen 
Gracie, que se mostraram muito sensíveis ao acom-
panhamento dessa discussão, não apenas pelo direito 
do exercício da relação homoafetiva, mas também pela 
violência que tem tomado conta do País, uma violência 
que se unifica ao racismo, que se unifica à violência 
sexual contra crianças e adolescentes, que se unifica 
à violência doméstica contra mulheres, que se unifica 
a diversas formas de violência que temos evidenciado 
em nosso País, que é a violência contra os homossexu-
ais, contra a comunidade LGBT, chamada homofobia, 
que tem criado situações de constrangimentos, que 
tem criado situações de violência no cotidiano e tem 
ceifado diversas vidas neste País afora.

Recentemente, só no Estado do Pará, em menos 
de 15 dias, 2 homossexuais morreram assassinados, 
num crime bárbaro, com enforcamento, na mesma si-
tuação que caracteriza os crimes de homofobia no Bra-
sil. Obviamente, tomei providências, entrei em contato 
com a Delegacia Geral do Estado, com o delegado da 
região, e, felizmente, diferentemente do que acontecia 
há algum tempo, começa a haver uma sensibilização 
das autoridades de que a autoridade não serve apenas 
para defender brancos e ricos, pois se começa a aten-

tar para a necessidade de atender mulheres, negros, 
índios, pobres, homossexuais, deficientes, as popu-
lações chamadas minorias no País, mas que são tão 
cidadãs quanto todos os outros, que pagam impostos 
tanto quanto os outros e que, portanto, merecem do 
Estado brasileiro o respeito à sua dignidade.

É neste sentido que faço questão de aqui anun-
ciar que, na próxima terça-feira, ao meio-dia, será fei-
ta uma reunião na Vice-Presidência da Coordenação, 
que ainda está com caráter provisório, mas que não 
abrirá mão de debater, de enfrentar e de trazer para 
o Senado Federal, assim como para a Câmara Fede-
ral, o clamor desse segmento de cidadãos e cidadãs, 
segmento cada vez mais organizado, buscando cada 
vez mais a consolidação dos seus direitos, como foi o 
caso do tema tratado com o Ministro Ayres Britto, que, 
dependendo da decisão do Supremo, possibilitará, 
após a morte do parceiro da relação homoafetiva, que 
o companheiro ou a companheira tenha o direito de 
receber pensões e de poder usufruir dos bens consti-
tuídos na história daquelas relações.

Quero deixar registrado aqui, Senador Paim e Se-
nador Lindbergh, que, por mais que isso pareça para 
alguns – sobretudo para os conservadores – uma dis-
cussão menor, não se trata de uma discussão menor. É 
uma discussão que reflete o sentimento de uma parcela 
significativa da população brasileira que historicamente 
foi tratada e ainda, em grande medida, é tratada como 
cidadão e cidadã de segunda categoria.

Quero deixar aqui o apelo a V. Exª e aos telespec-
tadores da TV Senado e da Rádio Senado para que 
este debate comece a ser colocado no seu devido lugar 
a fim de que as diferenças existentes entre as pessoas 
sejam tratadas com o devido respeito. Espero que pos-
samos debater esta questão em alto nível aqui e ter a 
solidariedade do conjunto dos Senadores e Senadoras 
desta Casa para que avancemos nos projetos de lei 
que garantam o direito à liberdade, o direito à justiça 
da comunidade que é cidadã LGBT no País.

Muito obrigada, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, Srs. Se-
nadores, Srª Senadora, o assunto de que trato hoje, 
para nós, principalmente para quem vive em Teresina 
e no Estado do Piauí, é de suma importância. Trata-
se de questionamento acerca dos investimentos in-
fraestruturais que se programam para o Brasil nesta 
década, principalmente relacionados à infraestrutura 
de transporte.
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Senador Paim, ouvi o discurso de V. Exª ontem 
nesta tribuna tratando praticamente do mesmo tema.

A projeção do Brasil no cenário internacional é 
uma realidade inegável, e a escolha do nosso País 
entre tantos fortes concorrentes para acolher a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 apenas 
ratificou esse reconhecimento. De fato, o Brasil, com 
sua economia consolidada e mercado interno fortale-
cido, inclui-se entre os países emergentes de maior 
potencial de crescimento, além de ter a voz ativa nos 
fóruns internacionais onde, há poucos anos, somente 
as grandes potências se faziam ouvir.

Entretanto, Sr. Presidente, se tal situação deve 
ser festejada, a euforia deve ser contida. Pois, à medida 
que avançamos, nossas conquistas maiores se tornam 
nossas responsabilidades, ensejando redobrados cui-
dados para que esse sucesso seja duradouro.

Faço esta advertência porque estou, como boa 
parte da população brasileira, muito preocupado com a 
precariedade dos serviços em setores diversos e com a 
insuficiência dos investimentos em infraestrutura em algu-
mas áreas. Preocupa-me particularmente a deficiência no 
nosso segmento aeroportuário, em que problemas como 
atraso e cancelamento de vôos, extravio de bagagens e 
prática de overbooking têm sido freqüentes.

Há algumas semanas mais uma voz se somou 
àquelas que vêm advertindo nossas autoridades para 
o risco de se instalar o caos no sistema aeroportuário 
brasileiro. Trata-se de pessoa abalizada, que trabalha 
no ramo: ninguém menos do que o Presidente da As-
sociação Internacional de Transportes Aéreos, a Iata, 
Sr. Giovanni Bisignani. 

Participando de um encontro regional de repre-
sentantes de companhias aéreas no Panamá, Bisigna-
ni ressaltou que o Brasil é a maior economia e a que 
mais cresce na América Latina, a maior da América 
Latina, mas lamentou que a infraestrutura brasileira 
nesse setor seja um desastre crescente, conforme 
noticiou o jornal Folha de S.Paulo, na sua edição do 
dia 19 do mês passado.

Disse ele: “Dos 20 maiores aeroportos domésticos 
do Brasil, 13 não conseguem acomodar as demandas 
dos seus terminais. E a situação em São Paulo é mais 
crítica”, lembrando que, além da escassez de investi-
mentos, o setor é pressionado por uma carga tributária 
muito elevada, que afeta sua competitividade.

Sr. Presidente, de acordo com as projeções da 
Iata, o setor aéreo da América Latina deve crescer 
15,2%, neste ano de 2011, e 6,1%, no ano de 2012, 
um desempenho acima da média global que se estima 
em 11%, para 2011, e em 5%, para 2012.

Mas assinala ele ainda que “estudos mostram que 
o gargalo no Brasil está fazendo o setor perder dinheiro”. 

Assinala a reportagem da Folha de S.Paulo, acrescen-
tando: “Relatório recente da consultoria McKinsey ao 
BNDES estima perda anual decorrente da ineficiência 
em dois a três milhões de reais por ano”.

O mesmo jornal, em sua edição do dia 28 do 
mês de janeiro, anunciou o interesse das empresas 
TAM e Gol em participar da construção de um terceiro 
aeroporto na região metropolitana de São Paulo onde, 
como se sabe, está o maior gargalo do transporte aéreo 
brasileiro. A intenção de construir esse terceiro aero-
porto em Caieiras, a 35 km da capital, foi anunciado 
pelo Ministro Nelson Jobim quando assumiu a pasta 
da Defesa, em 2007. O projeto, porém, foi engavetado, 
aparentemente porque o Governo passou a priorizar a 
ampliação do aeroporto de Viracopos e a implemen-
tação do trem-bala para desafogar os terminais de 
Guarulhos e Congonhas.

As criticas de Bisignani à situação dos aeroportos 
brasileiros não foram bem recebidas pelo Ministro Nelson 
Jobim, que as classificou como uma “visão terrorista”. 
Com todo o respeito que temos pelo Ministro Jobim, Sr. 
Presidente, e com todo o reconhecimento dos esforços 
que vêm sendo empregados por nossas autoridades, é 
importante reconhecer que a situação do setor aeropor-
tuário brasileiro não é tranqüila como pretendem.

O Presidente da TAM., Sr. Marco Antônio Bolog-
na, admitiu em reportagem à Folha de S.Paulo que 
“o estado da infraestrutura hoje prejudica a eficiência 
e o conforto”. Ele afirma: “muitas vezes temos que 
atrasar um vôo para o exterior porque estamos espe-
rando um passageiro que já fez check-in, mas ainda 
está parado na fila do passaporte” e não conseguiu 
chegar ao embarque.

Problemas desse tipo, infelizmente, são comuns 
em nossos aeroportos, assim como a superlotação das 
salas de espera, as enormes filas para o check-in e para 
a passagem pelos controles de segurança e a excessiva 
demora na liberação das bagagens nas esteiras rolantes. 
É natural inferir que todos esses problemas, juntamente 
com uma demanda que supere as expectativas, con-
tribuem também para reduzir os índices de segurança 
requeridos para esse tipo de transporte.

O reconhecimento desses entraves e desses 
gargalos foi o que levou os órgãos governamentais – 
Anac, Infraero, Receita Federal, Policia Federal e Ae-
ronáutica – a se reunirem com os representantes das 
empresas aéreas para traçar um plano de ação visan-
do manter a normalidade dos serviços nos períodos 
de grande demanda que se aproximam. Entre outras 
medidas acordadas no encontro, estão o aumento das 
equipes de atendimento aos passageiros, a proibição 
do overbooking, o endosso de passagens entre as 
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companhias e a manutenção de aeronaves reservas 
para eventuais necessidades.

Vejam bem, Srs. Senadores, Senador Paim, que 
ontem falou do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Ale-
gre, se as autoridades e os dirigentes das companhias 
aéreas já se mobilizam diante de demanda sazonal, fica 
claro que o setor não opera com uma folga razoável. O 
que dizer, então, da demanda crescente do mercado 
interno e dos megaeventos dos quais seremos anfitri-
ões, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, no Rio 
de Janeiro, do Senador Lindbergh Farias?

Preocupa-me não criarmos dois Brasis nesses 
investimentos: o dos 12 Estados que receberão a sede 
da Copa do Mundo e o dos 15 que ficarão fora. Talvez 
nossos Estados, Senador Mozarildo, entrem no plane-
jamento a partir de 2017. E isso é preocupante. 

No Piauí, a situação não é muito diferente do 
resto do País. O Aeroporto Senador Petrônio Portella, 
de nossa capital – Teresina –, é o único aeroporto 
das capitais nordestinas fora da área litorânea, uma 
localização considerada estratégica do ponto de vista 
operacional, pois funciona como aeroporto de ligação 
entre o Norte e o Nordeste do Brasil.

Inaugurado em 1967, ainda com o nome de Aero-
porto Santos Dumont, possui um terminal climatizado, 
torre de controle e uma pista de 2.200 metros. Contu-
do, podemos afirmar que a estrutura do Aeroporto hoje 
denominado Senador Petrônio Portella já não atende 
às demandas atuais dos passageiros.

Em 2010, a Superintendência de Planejamento 
Aeroportuário e de Operações da Infraero registrou o 
trânsito de 798.170 passageiros no Aeroporto Sena-
dor Petrônio Portella – quase o dobro da capacidade 
estimada pelo próprio órgão, que seria de 450 mil pas-
sageiros/ano – e um acréscimo de 43% se comparado 
ao ano de 2009. É um aumento muito grande, acima da 
média nacional. Somente em 2010, Senador Mozarildo, 
foram transportadas quase 8 mil toneladas, somados 
os volumes de cargas/mala postal. Com esse número, 
o Aeroporto de Teresina fica em 18º lugar em volume 
de carga transportada entre os 67 aeroportos adminis-
trados pela Infraero. Teresina transporta mais carga, 
por exemplo, que o aeroporto de Maceió, de Aracaju, 
de Natal e outros – o 18º do Brasil.

Foram apresentados planos, mesmo não conclu-
sivos, para a reforma do Aeroporto Senador Petrônio 
Portella. Contudo, podemos perceber uma maquiagem 
entre o que foi divulgado e o que parece que será feito. 
Fala-se em um novo terminal de passageiros, quando, 
na verdade, o que seria feito não passaria de uma dis-
creta ampliação do terminal já existente, por meio da 
instalação de Módulos Operacionais Provisórios. So-
mente esse projeto presume um orçamento em torno 

de R$4 milhões. Muito pouco para melhorar a qualidade 
de atendimento do nosso aeroporto.

Fala-se na ampliação da pista de pousos e deco-
lagens em 300 metros, além dos 2.200 já existentes, 
sem, contudo, entrar no mérito da dificuldade de pro-
mover a desapropriação de moradores da zona norte, 
área densamente povoada próxima ao aeroporto – que 
V. Exª conhece, porque já esteve em Teresina. Dificil-
mente, nós teremos como ampliar aquela pista em mais 
300 metros. Um processo extremamente oneroso para 
a União e, no mínimo, um grande transtorno para as 
pessoas que terão que deixar suas residências. Todavia, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não compartilho 
da mesma visão. Posso ser ousado.

Também não tem sido abordada a necessida-
de de modernização dos sistemas de aproximação e 
pouso, com instalação de radar para aproximação na 
área do terminal de Teresina, o que daria a certeza da 
eficiência nas operações de pouso e decolagem, e, se 
possível, a instalação do Sistema ILS, uma tecnologia 
de ponta adotada nos aeroportos atualmente.

Terça-feira, Senador Paim, o aeroporto de Teresi-
na acho que quebrou o recorde – o Senador Wellington 
Dias sofre com isso: passou mais de três horas fecha-
do, sem condições de pouso e decolagem.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) – 
Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero 
saudar V. Exª, Senador João Vicente, dizer do orgulho 
de tê-lo nesta Casa fazendo aqui um belo trabalho, na 
defesa dos interesses maiores do Piauí e do Brasil, e 
quero me somar ao pronunciamento de V. Exª. Lamen-
tavelmente, tivemos uma incapacidade da Infraero para 
resolver uma coisa tão simples como o aeroporto de 
Teresina. Aliás, no primeiro plano de modernização de 
aeroportos do Brasil, ainda lançado pelo Presidente 
Lula em 2003 e 2004, já constava Teresina. Faz-se uma 
licitação. Depois, cancela-se. Faz-se outra licitação. De-
pois, cancela-se. Quero aqui me somar. Na verdade, 
o que queremos é respeito, respeito ao passageiro, e 
segurança. Acho que são essas as duas palavras mais 
cobradas no dia a dia. Quem visita Teresina e quem 
precisa, semana ou mensalmente, do aeroporto encon-
tra hoje uma área para embarque incapaz de dar conta 
da quantidade de passageiros na hora do embarque, 
principalmente na parte da manhã, na parte da tarde 
e no final da noite, quando há uma concentração de 
vários pousos. E quem chega, da mesma forma. Há 
momentos em que fica gente de fora da parte de de-
sembarque porque não cabe. Essa área da segurança, 
ou seja, a necessidade do ILS, por exemplo... Teresi-
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na tem uma particularidade: é chamada de Chapada 
do Corisco. Tem chuvas. Esses dias, por exemplo, eu 
quis embarcar e a aeronave não pousou em Teresina. 
A aeronave que vinha de Fortaleza passou direto para 
Brasília, em prejuízo de vários compromissos, por falta 
de um equipamento. Então, quero aqui me somar a V. 
Exª. Temos de cobrar, sim, do Ministro da Defesa, o 
Ministro Jobim, do Presidente da Infraero, enfim, de 
todos a quem o tema diga respeito. Quero estar junto 
com V. Exª, cobrando da Presidente Dilma, da área do 
Governo, uma prioridade para que a gente tenha, é 
claro, um cuidado com a política regional. Na segunda-
feira, haverá o Fórum dos Governadores, em Aracaju, 
e um dos temas que estou apresentando lá para ser 
pautado no diálogo entre os Governadores, esta Casa, 
a Câmara e o Governo Federal é exatamente a avia-
ção regional. Então, quero parabenizar V. Exª por trazer 
esta pauta ao Congresso Nacional. Vamos estar juntos 
na defesa desses interesses maiores, que não são só 
de Teresina, não são só do Piauí, nem mesmo são só 
do Nordeste, são do Brasil e do mundo, considerando 
que ali também recebemos aeronaves internacionais 
em muitos momentos. Muito obrigado.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) 
– Quero, Senador Wellington, incorporar suas preocu-
pações a essa reflexão que fazemos, porque estamos 
cobrando uma definição da estrutura, verdadeiramen-
te, de atendimento, Senador Mozarildo, do Aeroporto 
Petrônio Portella.

Acho que estamos no contrassenso, porque todo 
mundo retira os aeroportos da área central de uma cidade 
e busca uma nova área para ter condição de dar seguran-
ça, de dar conforto, de dar eficiência no serviço. E é essa 
ideia que defendo para Teresina. E aproveito a presença 
do Prefeito Elmano Férrer e da Secretária de Finanças 
Vanessa Neiva aqui nesta sessão, que comungam dessa 
preocupação. A própria área em que está instalado o Ae-
roporto Petrônio Portella, que é bem valorizada, poderia 
entrar na composição desse novo aeroporto, dentro de 
uma requalificação urbana, de uma nova estrutura para 
que possamos, afastando um pouco do centro da cida-
de, dar à nossa cidade um aeroporto que atenda a todos 
aqueles que utilizam o Piauí e, principalmente, o Mara-
nhão – uma grande área do Maranhão tem no aeroporto 
de Teresina o aeroporto de sua referência –, fazendo os 
investimentos necessários.

Coloco aqui outro ponto.
Temos atrações turísticas espalhadas por todo 

o Estado e devemos estar preparados para receber a 
crescente demanda de turistas que desejam conhecer 
as belezas do nosso Piauí.

Particularmente, vejo o Piauí com um futuro próspe-
ro. Dessa forma, não devemos nos contentar com reformas 

que vão atender apenas momentaneamente os anseios 
da população do Estado, mascarando as reais necessi-
dades do Aeroporto Senador Petrônio Portella. Em um 
curto espaço de tempo, a demanda de passageiros exigirá 
novas reformas e ampliações e, infelizmente, o Aeroporto 
Petrônio Portella não poderá mais se expandir.

Com o potencial turístico que temos, devemos 
deixar de lado esse pensamento imediatista e nos 
preparar para o futuro. Devemos nos preparar para a 
futura implementação de um plano nacional de avia-
ção regional. Comungamos dessa ideia. V. Exª, aliás, 
defendeu isso em seu pronunciamento aqui hoje. O 
Governador Wellington Dias, hoje Senador, fez in-
vestimentos turísticos importantes em dois pontos do 
Estado: o nosso litoral com o Parnaíba e o Delta do 
Parnaíba, e São Raimundo Nonato.

Se nós não viabilizarmos um marco regulatório 
que garanta a aviação regional dentro de um plano 
nacional, principalmente para nós, no Nordeste, que 
somos muito desassistidos, esses investimentos feitos 
em novos aeroportos serão dinheiro jogado pelo ralo. 
Não servirão para nada.

Então, planejo dedicar especial atenção sobre 
essa matéria neste ano legislativo, para que possa-
mos incluir cidades como Parnaíba e São Raimundo 
Nonato em uma nova malha aérea.

Por todas essas considerações, sinto-me no de-
ver de alertar nossas autoridades para que deem total 
prioridade à construção, à modernização e ampliação 
dos nossos aeroportos, bem assim à qualificação dos 
profissionais do setor, para que nossos passageiros 
possam viajar com segurança e conforto.

Não faço aqui uma crítica gratuita, nem desme-
reço os esforços até aqui desenvolvidos, mas não há 
como ignorar que a situação do setor aeroportuário é 
crítica e demanda um esforço coletivo e urgente para 
ser sanada.

Assim sendo, apelo às autoridades do setor e, 
desde já, à Presidente Dilma Rousseff, reconhecida 
pela sua capacidade e competência técnica, pela sua 
habilidade como grande tocadora de obras. Confiamos 
no seu Governo. Tenho certeza de que Sua Excelência 
irá priorizar a resolução desses gargalos, que entravam 
o desenvolvimento do País, para que ajam de forma 
rápida e decisiva, no sentido de evitar que o caos se 
instale no transporte aéreo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Claudino, quero dizer que fico feliz de 
ouvir o pronunciamento de V. Exª porque, como disse 
V. Exª, abordei no meu pronunciamento a questão da 
aviação regional, do transporte aéreo regional, pois 
realmente é um contrassenso o que vemos hoje, nota-
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damente na região amazônica, na região Nordeste, na 
região Centro-Oeste, mas, de um resto, em todo o Brasil. 
Cito até, como exemplo, para não dizer que é só puxan-
do para a nossa “sardinha”: quem vai, por exemplo, de 
Porto Alegre para Londrina, tem que ir a São Paulo e 
voltar para Londrina. Então, realmente, o planejamento 
da nossa malha é ruim, a infraestrutura, também, e a 
aviação regional não tem nenhum estímulo.

Espero que, como disse V. Exª aqui, numa con-
versa, possamos formar um grande grupo de trabalho 
para propor medidas que possam fortalecer a aviação 
regional e também o investimento nos aeroportos das 

regiões que não serão sede da Copa de 2014. Para-
béns, portanto, pelo seu pronunciamento.

Quero cumprimentar o Prefeito de Teresina aqui 
presente, nosso irmão Elmano, e também o Senador 
Wellington, que é ex-Governador daquele importante 
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador, 
a Presidência comunica que recebeu, da Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

São as seguintes as mensagens:
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VII - Memorial

517ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03884 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03885 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
–RR) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
–RR) – Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janei-
ro. (Pausa.) 

S. Exª abre mão.
Senador Jayme, V. Exª vai usar da palavra?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Fora do 

Microfone.) – Já falei. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Então, não havendo mais ninguém que queira 
fazer uso da palavra e nada mais...

Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias, 
do PT do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, venho aqui, 
neste final de sessão, para tratar de uma importante 
reunião de trabalho, que quero registrar aqui, meu que-
rido Lindbergh, praticando aquilo que V. Exª tão bem 
tem defendido para o Parlamento. 

Nós temos uma situação – e, creio, são inúmeras 
– de obras que são previstas e que, muitas vezes, por 
falta de um entendimento entre o órgão do Governo 
Federal, ou do Estado, ou do Município, ou de ambos, 
às vezes por problema de documentação de terreno, 
às vezes por uma licença ambiental, uma licença do 
Iphan, enfim, por conta de alguma coisa, perde-se a 
oportunidade de um grande investimento. Falo aqui do 
programa voltado para a área do saneamento.

Nós temos um programa que é uma conquista 
para o Nordeste, é uma conquista para o povo do Piauí, 
do Maranhão, do Ceará, que é o Programa de Revita-
lização da Bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba, como já 
frisei aqui, é o maior rio que nasce e termina no Nor-
deste. São cerca de 1.500 km desde a nascente, na 
divisa com a Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, até 
o litoral, na cidade de Parnaíba, Luiz Correia, no delta 
do Parnaíba, que, com certeza, os nobres Senadores 
nos darão o prazer de visitar e – creio – o povo brasi-
leiro também, porque é um dos mais belos lugares do 
Planeta. É considerado uma das cem principais áreas 
a serem visitadas no Planeta.

Então, vejam, essa revitalização, como a do São 
Francisco, é feita por alguns órgãos. No nosso caso, 
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco e Parnaíba (Codevasf). E para ali foram des-
tinados pelo Presidente Lula cerca de R$200 milhões. 
Para quê? Para que as cidades que estão na calha do 
rio possam ter um conjunto de investimentos, ou seja, 

não despejar dejetos no rio. Então, fazer o sistema de 
tratamento, o sistema de esgotamento. Do outro lado, 
a recuperação das matas ciliares, o monitoramento 
do rio, enfim.

Em muitos lugares, essas obras estão andando 
– em alguns lugares, de modo acelerado; em outros, 
menos. Aqui está o Prefeito Elmano Férrer, da cidade 
de Teresina, que nos alegra com a sua presença hoje 
aqui, na Capital, tratando de importantes interesses 
daquela cidade.

Teresina recebe um volume grande de investi-
mentos. É exatamente nessa integração do Município 
com o Governo Federal, com o Governo do Estado 
que essa cidade, que contava com cerca de 10% com 
esgotamento até o começo deste século, passará a 
contar, só com as obras já contratadas, com 65% da 
população atendida.

Parnaíba é outra cidade turística importante e que 
não tinha um metro de esgotamento. Agora, por meio 
desses investimentos, a totalidade da cidade também 
vai ter solução de água e saneamento, além de outros 
investimentos, como bem lembrou aqui o Senador João 
Vicente Claudino.

Então, qual é o ponto? É que o conjunto de ci-
dades... Destaco a cidade de Floriano, Senador João 
Vicente, que fica na calha do rio Parnaíba e iniciou o 
programa. Quando foram celebrar o convênio, havia 
naquele instante um limite de dinheiro. Portanto, em-
bora o projeto fosse de R$75 milhões, foi assinado ali 
um contrato de R$26 milhões.

Em razão de um conjunto de medidas tomadas 
pelo Governo, situações como essa ficariam de fora 
da nova programação de obras. Cito aqui um conjunto 
de outras cidades: Amarante, Guadalupe, Murici dos 
Portelas, Ilha Grande, Porto, União, Joca Marques, 
Luzilândia, Madeiro, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro 
Gonçalves, Uruçuí e Santa Filomena. É só para citar 
as principais cidades, todas na calha do rio Parnaíba 
pelo lado do Piauí.

O que nós buscamos, na semana passada, com 
a Ministra Miriam Belchior, foi uma solução. Fiz uma 
proposta. É este o espírito – eu me lembrei muito de 
V. Exª, Senador Lindbergh: ter ali uma mesa de ne-
gociação em que parlamentares pudessem também 
acompanhar e dela participar.

Vejam só que coisa maravilhosa: chegou-se a um 
entendimento que permite dar continuidade às obras 
em Floriano. 

Ali já tem licitação, licença, com obra em anda-
mento, tudo que o Governo quer. Aliás, a prefeitura, 
porque o convênio lá é com a prefeitura, fez a licitação 
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da obra total. Então não precisa nem de um novo con-
vênio, é só um aditivo para poder tocar a obra.

Hoje estavam presentes o Prefeito Joel, o Prefeito 
Portela, de Oeiras.

Eu cito aqui esses exemplos para dizer da impor-
tância que o Parlamento tem nessa ação de contribuir 
na relação entre os Municípios, Estados ou áreas do 
Governo, para que a gente tenha uma solução. Ou seja, 
que não fique só na decisão meramente burocrática, 
muitas vezes sem compreender a importância de uma 
obra como essa.

Quais os argumentos que nós usamos lá? Primei-
ro, o que representa a revitalização da calha de um rio 
como esse, um rio que agora entrará no programa de 
hidrovias, onde vai haver cinco hidrelétricas; é um rio 
que já tem uma hidrelétrica, que abastece uma popu-
lação enorme, inclusive a capital do Piauí, de onde sai 
a nossa pesca, de onde sai a nossa irrigação; saem 
projetos de irrigação como os Platôs de Guadalupe, 
Tabuleiro Litorâneo, que agora, também, entram em 
funcionamento. Ou seja, toda essa importância, de 
repente, é colocada em segundo plano. Agora fico fe-
liz por conta desse entendimento e creio que isso nos 
remete a uma prática a ser considerada como impor-
tante no nosso Estado.

Concedo o aparte a V. Exª, com o maior prazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-

nador Wellington Dias, V. Exª vem do Executivo, foi 
Governador do Piauí, eu fui Prefeito em Nova Iguaçu, 
também vim do Executivo, estávamos perto do povo, 
no dia a dia da nossas ações. Eu, como Prefeito, digo 
a V. Exª que encontrava o povo já ao sair de casa, com 
as suas demandas, com a luta por saneamento, por 
questões muito concretas. Na minha chegada aqui no 
Senado, conversei bastante isso com V. Exª. Nós te-
mos que tentar contribuir para esse debate aqui dentro, 
para puxar o Senado, cada vez mais, para perto da 
vida real, do mundo real das pessoas, do mundo da 
nossa economia. E eu acho que não é nossa função 
aqui fazer, mas pode ser nossa função chegar perto 
do fazer, ajudar a fazer, ajudar a destravar. Eu espero 
que nesta legislatura aqui não fiquemos só na arenga, 
como se fala no Nordeste, na arenga política. A dis-
puta política de situação e oposição é importante, vai 
ter seu momento, mas esta Casa tem que criar a sua 
própria pauta. Eu já fiz alguns pronunciamentos. Inde-
pendente dos rumos das políticas macroeconômicas, 
alguns caminhos unificam todos nesta Casa; liberais, 
nós, militantes da esquerda, do Partido dos Trabalha-
dores. Um caminho é destravar o País, os gargalos 
da competitividade e do desenvolvimento. Eu quis e 
pleiteei ser Presidente da Comissão de Infraestrutura 

por isso. Não vou ser Presidente, não coube ao nosso 
Partido, ao Partido dos Trabalhadores, mas V. Exª faz 
parte da Comissão de Infraestrutura. Nós queremos 
montar um grupo que entre nessas discussões, nas 
discussões sobre os gargalos, sobre as áreas que 
precisam ser destravadas, mas entrar no debate real; 
o exemplo que V. Exª está dando aí... Nós podemos 
chamar determinada obra que está parada e tem um 
impasse. Nós, Senadores, podemos chamar o Tribunal 
de Contas, chamar o Governo, fazer novas mediações, 
discutir prazos, metas. Lembro-me de um termo que 
o Ministério Público usa, que é o termo: ajustamento 
de conduta. Pode ser que não seja esse o nome, ter-
mo de compromisso, mas seria fundamental que esta 
Casa, em todos esses gargalos e obras que estão com 
problemas, chamasse os atores para cá e, numa con-
versa, em uma mesa, estabelecesse metas, prazos, 
compromissos públicos. V. Exª faz um discurso que 
eu não tinha como não fazer o aparte, porque acho 
que a gente pode mudar a forma de funcionamento 
das comissões se conseguir fazer isso. Espero – e 
vamos estar juntos na Comissão de Infraestrutura –, 
espero fazer esse trabalho lá e também numa outra 
Subcomissão, na Subcomissão de Assuntos Sociais 
da Pessoas com Deficiência, que a gente já começa 
a ver que, em determinadas ações, existe uma boa le-
gislação, mas é o caso de chamar o ministro, de cha-
mar os setores que lutam pela causa, de reconhecer 
debilidades, de fazer pactuações. Acho que é isso que 
o povo que nos elegeu espera de nós, Senadores, e a 
contribuição que V. Exª como Governador, como ho-
mem do Executivo, pode dar muito a esta Casa. Muito 
obrigado pelo aparte.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
é que agradeço e também quero saudar V. Exª. Va-
mos estar juntos na linha de um mandato legislativo-
executivo.

Eu quero aqui finalizar, Sr. Presidente, Senador 
Mozarildo, dizendo que, além dessa área da pessoa 
com deficiência, essa área do tratamento de dependen-
tes químicos e outras áreas importantes, quero finalizar 
exatamente no argumento principal que eu usava.

Como paralisar uma obra? Vejam o caso de Flo-
riano: começa ali a fazer obra de saneamento, abre 
buraco, quebra asfalto, quebra calçamento, às vezes 
calçada dos moradores, e no projeto está previsto: 
concluindo, isso tudo tem que ser reparado – saiba 
aqui o Prefeito Elmano, porque as obras estão acon-
tecendo da mesma forma em Teresina, onde fizemos, 
quando Governador, uma parceria para que a Prefei-
tura participasse, fazendo diretamente uma parte do 
projeto na região da Lagoa do Norte, na região norte 
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de Teresina ou na parte urbana, do reasfaltamento, 
dos calçamentos, assim como as obras da empresa 
de águas e esgoto, a Agespisa.

Então, isso gera, na verdade, um trauma muito 
grande, mas a população sabe hoje, cada vez mais, a 
importância do esgotamento, a importância de água 
tratada, a importância disso para a saúde e para a vida, 
e não pode, por conta de uma vírgula, de uma coisa 
assim, ficar empacado. Portanto, quero aqui dizer da 
importância desse trabalho.

Estamos falando aqui, repito, de R$200 milhões 
que geram emprego, que geram renda, que dão solu-
ção ao problema real da população, que garantem essa 
questão do reflorestamento. São pessoas produzindo 
mudas típicas daquela região para recuperar as ma-
tas ciliares dos nossos rios. Isso tudo gera emprego, 
inclusive, para a população ribeirinha, que foi classifi-
cada pela Codevasf – estava aí o Dr. Guilherme, que 
é o Superintendente, e o Dr. Ricardo, que é da direção 
aqui em Brasília –, e houve uma representação do 
Ministério da Integração, com o Dr. Maurício Muniz, e 
o Dr. Pedro, representando a Ministra Miriam, para ali 
fazer a pactuação.

Ficou acertado ali o que o prefeito tem que fazer, 
o que o Parlamentar tem que fazer, o que a Codevasf, 
o que o Ministério da Integração e o que cada área tem 
que fazer. Para quê? Para que a gente não tenha pa-
ralisação de obra, para que a gente tenha aquilo que, 
tenho certeza, é o que mais a nossa Presidente Dilma 
quer: benefício chegando ao povo, gerando emprego e 
renda, aquecendo a nossa economia. A recuperação 
da maior área de desertificação do Brasil, que é em 
Gilbués, que está na calha também do rio Gurguéia, 
que deságua no rio Parnaíba. E, assim, o monitora-
mento do Parnaíba, e todas essas coisas.

Então, eu fiquei muito entusiasmado e fiz questão 
de, neste final de sessão, registrar isso aqui porque 
me lembrei muito – e repito aqui – de V. Exª, das nos-
sas tratativas. E quero estar junto aqui, somando-me, 
como agora, com o Senador João Vicente em relação 
a essa situação do aeroporto. Vamos ao Ministro Jobim 
e, tenho certeza, ele dará uma solução nessa área da 
malha regional, na Infraero, para poder fazer as coi-
sas acontecerem. Acho que esse é um papel que faz 
a ligação direta dos interesses deste Parlamento com 
os interesses do nosso povo, seja do Rio de Janeiro, 
do Piauí ou de qualquer Estado.

Sr. Presidente, fico feliz por isso e agradeço a 
oportunidade.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mozarildo, Senadores e Senadoras, 
eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro aqui do 
encontro dos servidores das universidades do Brasil, 
que está acontecendo, aqui, em Brasília. Participam 
desse encontro não somente trabalhadores, como 
aposentados e pensionistas da Fasubra – Federação 
dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades 
Brasileiras, representando 41 universidades. O grupo 
veio trazer-me apoio a um projeto que tenho, que vai na 
linha da defesa do interesse da categoria. Trouxeram-me 
também uma moção de apoio com 1.717 assinaturas 
recolhidas de servidores de todo o País.

Senador Mozarildo Cavalcanti, além desse regis-
tro, quero também aproveitar este fim de tarde. Eu ia 
também falar sobre esse tema no dia de manhã, mas 
resolvi fazer rápidas ponderações, mais uma vez, na 
tribuna sobre a questão do debate que está instalado 
no País, e naturalmente nas duas Casas, do reajuste 
do salário mínimo.

Sr. Presidente, tenho como ninguém defendido a 
política salarial acordada entre as Centrais Sindicais 
e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque, 
Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, Senador Lin-
dbergh, Senador Jayme Campos, que estão no Plená-
rio ainda, Senador João Vicente, Senador Wellington, 
essa política salarial da inflação mais o PIB, Senador 
Lindbergh, foi construída nesta Casa. 

Em 2004, montamos uma comissão de onze Se-
nadores e onze Deputados e viajamos o Brasil. Cons-
truímos uma política, ouvindo as Centrais e todos os 
setores, da inflação e o dobro do PIB. Sabíamos nós, 
claro, como sindicalista que fui, que o dobro do PIB 
era para negociar, e foi isso que aconteceu. O Presi-
dente Lula, com toda sua capacidade de negociador, 
construiu com as Centrais e naturalmente conosco, do 
Parlamento, essa ideia de inflação mais o PIB.

Então, nós, como ninguém, Sr. Presidente, enten-
demos que temos autoridade para vir a este plenário 
e dizer: esta é a melhor política salarial que podemos 
ter para recompor o valor do salário mínimo. Eu dizia 
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outro dia na tribuna e repito hoje: saímos de US$70 
para US$322, na atualidade. Mais que multiplicamos 
por quatro o salário mínimo, em valores em dólar. No 
mínimo, dobrou em relação à cesta básica. Os números 
apontam que, em 1º de janeiro, devido a essa política 
que construímos juntos – e é uma grande política do 
Presidente Lula, do Congresso e da Presidente Dilma 
–, teremos 620, 618.

O que estou apenas levantando, meu querido Se-
nador Lindbergh, é que já vem um me chamando disso 
e daquilo, mas já estou acostumado a essas coisas..
Quando eu dizia que o salário mínimo poderia passar 
de US$100, eu era chamado de demagogo, de opor-
tunista de louco. O que ouvi de besteira de Pedro, de 
Paulo e de sei lá quem – com todo respeito a pedros 
e paulos, naturalmente – foi enorme, meus queridos 
Senadores. O tempo veio, o Lula acatou, concordou 
com o nosso ponto de vista de que o salário mínimo 
distribui renda, e o salário mínimo é hoje US$320. Se 
continuar assim, rapidamente, vamos atingir o salá-
rio mínimo da Argentina, que é em torno de US$800, 
como está recentemente publicado no jornal Le Mon-
de Diplomatique Brasil, que circula no mínimo inter-
nacionalmente.

Pelo que tenho dito, meu querido Senador, meus 
Senadores, ficam todos bravos comigo. Não fiquem 
bravos comigo. Tenho um probleminha de coração, 
mas me controlo, inclusive para não exagerar no dis-
curso. Estou propondo, como V. Exª também propôs 
de forma muito tranquila, uma antecipação de 2.75. 
Estou propondo. Sei que a vontade democrática des-
te Parlamento vai decidir, como a Câmara já decidiu. 
Qual o problema de propor uma antecipação ou dizer 
pelo menos isso? Vamos, quem sabe, construir uma 
proposta alternativa que contemple os trabalhadores, 
que na hora da aposentadoria são prejudicados. É 
isso que tenho dito.

Não consigo aceitar, meus Senadores e minhas 
Senadoras, essa política de dizer “se não falar exata-
mente o que eu falo” – e aí, sim, é papagaio, não é? 
Tentaram ir por essa linha, de repetir o que ouvi deles. 
Deem-me o direito, no mínimo, de pensar.

Na reforma da Previdência, lembro-me de que, 
naquela oportunidade, falamos com o Presidente Lula, 
falamos com o Palocci, falamos com o José Dirceu, 
e qual foi a recomendação? Para que eu votasse na 
reforma da Previdência. Eu disse: podemos votar, 
mas vamos construir uma alternativa. E surgiu a PEC 
Paralela. E votamos aqui. E votei, sim, na reforma da 
Previdência e votei na PEC Paralela.

Quero cumprimentar, Lindbergh, o nosso Líder 
Humberto Costa, que, quando questionado hoje: “Olha, 

tem que punir o Paim, tem que pegar o Paim, tem que 
prender o Paim”, disse: “Mas o cara nem sequer votou, 
o cara nem sequer apresentou alguma emenda, já o 
querem prender, matar!”

Então, para esse tipo de cidadão que pensa em 
“prendo, mato, arrebento”, eu só posso dizer: vá de-
vagar! Que Deus lhe dê em dobro tudo o que você 
me deseja. E Deus, lá de cima, é muito bom. Deus 
vai dar em dobro para ele, porque é bom, não é? Eu, 
como só desejo o bem para o próximo, falo com muita 
tranquilidade: olha, meu amigo, que Deus lhe dê em 
dobro tudo o que me desejas. É de coração, é de co-
ração mesmo. Espero que Deus esteja ouvindo e lhe 
garanta isso.

No mais, Lindbergh, a nossa Bancada – e V. Exª 
mesmo conversou comigo hoje, o Wellington também 
– vai se reunir na terça, vai ouvir os Ministros e, na 
maior tranquilidade, vamos ver o encaminhamento que 
vamos fazer. Mas não me tirem o direito de ter opinião 
sobre os temas. Ou, então, não há razão para eu estar 
há 24 anos no Parlamento – 4 mandatos como Depu-
tado Federal e 2, como Senador.

Nem opinião eu posso ter mais. Se tiver opinião, 
tem que mandar prender – com tortura ou sem tortura, 
depois decidam como vai ser.

Então, eu queria dizer: vamos devagar com o 
andor. São 8 anos com o Presidente Lula. Sempre 
encontramos os caminhos, alternativas, caminhamos 
juntos. Sei que não será diferente com a Ministra Dilma, 
nossa querida Presidente agora. O Senador Lindbergh, 
da nossa Bancada, sabe do carinho – e eu conversava 
com o Senador Requião também – que eu tenho pela 
nossa querida Presidente.

Senador Lindbergh, com alegria, concedo um 
aparte a V. Exª.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador Paim, eu quero cumprimentar V. Exª. O clima na 
Bancada do PT é de “distensionamento”. Nenhuma fala 
de constrangimento e de ameaça aqui vai prosperar. 
Conhecemos as suas posições históricas. V. Exª faz 
um discurso aqui mostrando a importância da lógica 
desse acordo, o poder de recuperação que teve o sa-
lário mínimo nesses tempos todos. Nós vamos ter, da-
qui a oito meses, um salário mínimo entre R$615,00 e 
R$620,00. E o Senador Paulo Paim, devo adiantar, não 
anunciou ainda a sua posição. Nós estamos procuran-
do encontrar um caminho, estamos dialogando. Seria 
muito bom se encontrássemos esse caminho, para a 
Bancada do PT votar unida nesse momento. É esse 
apelo que fazemos a V. Exª. Estamos querendo ajudar 
nisso, para mostrarmos uma grande unidade neste 
começo de Governo da Presidenta Dilma. A tese de 
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antecipar um pouco, sinceramente, ficou prejudicada, 
V. Exª sabe disso. Depois da votação da Câmara, on-
tem, é muito difícil esse caminho. Mas vamos procurar 
outros caminhos. Todos os Senadores da Bancada do 
PT estamos fazendo um esforço e achamos que seria 
muito importante que V. Exª votasse com a Bancada. 
Vamos conversar com o Planalto, vamos tentar achar 
um caminho. Seria muito importante estarmos juntos. O 
que eu queria registrar no dia de ontem, Senador Paulo 
Paim, é que a Oposição... eu tenho o maior respeito 
pelo Deputado Caiado, mas, engraçado, as coisas não 
são assim. Eu acho que estão abrindo mão. Caiado 
não vai passar como líder dos trabalhadores, não é? 
Isso não cola. Eu acho, sinceramente, que a Oposição 
está abrindo mão de uma marca que era dela e que era 
histórica, que é a marca da estabilidade, da luta con-
tra a inflação. Fiz um pronunciamento nesta semana, 
Senador Paulo Paim, falando que 10% da redução da 
pobreza, com os índices do Pnad/IBGE, foi no Plano 
Real, com a estabilização da inflação. 

Por esse simples fato, houve a redução de 10%. 
Outros 15% vieram agora no Governo do Presidente 
Lula, com o crescimento econômico, em que o papel 
do salário mínimo foi central na recuperação econômi-
ca deste País. E tenho dito que o perigo inflacionário é 
real por vários motivos: elevação do preço internacio-
nal das commodities, elevação do preço dos alimen-
tos e uma pressão por demanda, que é verdadeira e 
que acontece no País, porque houve uma mudança 
estrutural: 30 milhões de brasileiros ascenderam à 
classe média. Há uma pressão de fato, a economia 
está crescendo a 7%. Então, sinceramente, acho que 
a Oposição se rende a um discurso fácil, querendo fa-
zer populismo. Não vão tomar o nosso lugar, não vão 
tomar o lugar do nosso Presidente Lula como a maior 
representação dos trabalhadores. Este lugar é nosso, 
estamos completamente confortáveis. E abrem mão, 
sim, num momento delicado como este da economia, 
de uma bandeira deles histórica, que é a bandeira da 
estabilidade. Senador Paulo Paim, estou me alongan-
do muito, tomando o seu tempo, mas quero dizer que 
V. Exª encontra apoio em mim e na Bancada do PT. 
Não existe nesta Bancada do Senado nenhum clima 
hostil, muito pelo contrário. Há um clima de construir 
um grande acordo para tentarmos, na próxima sema-
na, votar unidos em torno da proposta do Governo do 
salário mínimo. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Lindbergh. V. Exª, sempre com mui-
ta elegância e com muita competência, faz um aparte, 
com o qual concordo na íntegra. Na mesma linha foi o 
pronunciamento que ouvi do Senador Suplicy, assim 

como ouvi, pela imprensa, recentemente, o nosso Lí-
der, de forma respeitosa, apontando que a Bancada 
se reúne na próxima terça-feira.

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

Paulo Paim, indiscutivelmente, as falas que V. Exª faz 
sempre que usa a tribuna são sempre pertinentes. 
Aqui tenho que testemunhar sua luta incessante, so-
bretudo sua luta em defesa do trabalhador brasileiro. 
Entretanto, quando se fala que o salário mínimo hoje 
é US$322.00 no Brasil, pergunta-se: houve avanço? 
Ninguém pode desconhecer, acho que é verdadeiro. 
Todavia, ainda é um dos piores salários mínimos, em 
dólar, da América do Sul. Nós perdemos até para a 
Venezuela, para o Equador etc. Parece-me que somos 
o nono na colocação, no ranking da América do Sul. 
Mas ninguém pode desconhecer que, no Brasil, hou-
ve essa recuperação no campo econômico e, por que 
não, também no salário do trabalhador brasileiro. Foi 
construído, como o senhor bem disse, pelas centrais 
únicas, por esta Casa, essa possibilidade de somar 
PIB e inflação, permitindo que fizéssemos a correção 
desse achatamento, o que é histórico. Sobretudo, temos 
que ver os nossos aposentados. Tem que prevalecer, 
agora, o fator previdenciário, Senador Paulo Paim, que, 
lamentavelmente, até agora, na prática, não aconteceu. 
V. Exª lutou, aprovamos nesta Casa e, lamentavelmen-
te, ainda não está sendo feito bom uso em defesa dos 
nossos aposentados brasileiros. Todavia, quero, nesta 
oportunidade, dizer que V. Exª não vai abrir mão desta 
bandeira, indiscutivelmente, independente de quem 
quer prender ou quer arrebentar. Imagino que V. Exª 
vai ser sempre o defensor do trabalhador brasileiro, 
que é uma das bandeiras que V. Exª sempre defen-
deu como Deputado Federal, como sindicalista, como 
Senador. E não é por ameaça de quem quer que seja 
que V. Exª vai abrir mão desta bandeira, que tem a 
nossa solidariedade, tem o nosso respeito. Todas as 
vezes em que o senhor levantou a sua voz na defesa 
de política públicas em favor do trabalhador, V. Exª teve 
apoio de Partidos que não eram o PT. V. Exª sempre 
teve solidariedade, haja vista que, quando da votação, 
aqui nesta Casa, do fator previdenciário, houve unani-
midade: 100% votaram a favor dessa tese que V. Exª 
sempre defendeu. Portanto, acho que todos nós, Se-
nador Lindbergh, temos que defender esta bandeira, 
seja qual for o Partido: seja Democratas, seja PSDB. 
Acho que é obrigação nossa. Nós não podemos abrir 
mão disso, em hipótese alguma, seja quem for o Pre-
sidente da República. O que precisamos é dar o de-
vido valor àqueles que constroem a grandeza deste 
País: o trabalhador. Não é só o empresariado, não! É 
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o trabalhador que faz a riqueza. De tal maneira que 
acho que esta bandeira não é apenas do PT; é de to-
dos nós, homens públicos, que temos compromisso 
com um Brasil melhor no amanhã, principalmente na 
defesa do trabalhador brasileiro. Cumprimento V. Exª. 
Sempre fui seu aliado nesta causa e em outras causas, 
até porque o que V. Exª tem proposto aqui sempre é 
em defesa dos interesses de toda uma coletividade, 
que precisa de homens públicos do quilate, da estirpe 
de V. Exª. Parabéns, Senador Paulo Paim!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Jayme Campos, pelo seu aparte, falan-
do um pouco da trajetória nossa aqui ao longo destes 
oito anos no Senado da República. No período em que 
V. Exª teve a oportunidade de estar aqui, porque veio 
num segundo momento, eleito com uma grande vota-
ção no seu Estado, sempre acompanhou as votações 
no campo social em que eu tive que travar aquilo que 
chamo do bom debate aqui nesta Casa.

Eu quero concluir, permita-me, Sr. Presidente, 
se me der mais dois minutos, dizendo apenas que 
entendo a posição das centrais sindicais. As centrais 
sindicais defendem o acordo, porque é uma construção 
coletiva essa política da inflação mais o PIB, que está 
consagrada, na visão do Presidente Lula, até 2023. E 
na visão agora da Presidenta Dilma – porque depois 
pode mudar –, ela disse que, até o fim do mandato 
dela, ela vai garantir, sim, a inflação mais o PIB para 
todos os trabalhadores. Ela vai garantir essa política 
de reposição, que é muito boa. Sou o defensor mais 
intransigente dessa política.

Ora, quanto às centrais, é legítimo o papel delas. 
Qual é o problema de as centrais levantarem a possibi-
lidade de uma antecipação – que não vai ferir a política 
salarial – em torno de três pontos percentuais, que se 
aproximaria, então, de um número mais elevado que 
os R$545,00? Fizeram o papel delas. A Câmara en-
tendeu de modo diferente. Elas respeitaram. Assim é 
a vida. Assim poderá ser no Senado. Elas sabem que, 
no Senado, dificilmente se mudará o que foi aprovado 
na Câmara. Mas nem por isso deixarão de ter suas 
bandeiras históricas que sempre tiveram.

Então, quero aqui manifestar meu respeito e meu 
carinho pelas centrais sindicais, por todas as confe-
derações de trabalhadores e todas as entidades de 
aposentados e pensionistas, que levantaram a possibi-
lidade de antecipação sem prejuízo da política salarial 
permanente – da inflação mais o PIB.

Falar e negociar é preciso. Qual é o problema? Eu 
me lembro do tempo em que eu era sindicalista. Para 
firmar o acordo, o dissídio coletivo, quantas vezes colo-
cávamos lá inclusive uma cláusula das antecipações? 

Quantas vezes? Artigo, crise, demissão em massa; e 
sentávamos de novo para negociar até a redução de 
jornada com redução de salário. Qual o problema em 
discutir? Não há possibilidade de acordo? Decide-se 
no voto, como foi feito. Então, ficam aqui meus aplau-
sos ao Movimento Sindical Brasileiro.

Há também mais uma de minha parte: não vejo 
nenhuma questão tão polêmica quando alguém le-
vanta um número diferente. São as suas convicções. 
Eu tenho que discutir com ele, fazer o bom debate, o 
bom combate no campo dos argumentos, e não nas 
ofensas pessoais, o que não levará a nada.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que esse 
debate é um debate que deve ser feito, sim, mas um 
debate qualificado, no mais alto nível, apontando para 
a frente, para o horizonte, e não jogando pedras na-
queles que porventura possam pensar diferente.

Acho que vamos caminhar bem. Vou torcer, é o 
meu direito. Espero que, até o último minuto, lá nos 96 
minutos do segundo tempo – é isso, não é? –, no último 
minuto, se construa alguma alternativa que permita, 
efetivamente, apontar sempre para a melhoria da qua-
lidade de vida dos trabalhadores e dos aposentados.

Era isso, meu Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. 

ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
O Senador Paim, do Rio Grande do Sul, deixou claro 
a qualidade do clima que deve viger no Senado da Re-
pública: de franqueza, de discussão aberta, de espaço 
livre para o exercício de nossas convicções.

Se leio um desses jornalões brasileiros ou abro 
um blog de jornalistas especializados, ouço, Sena-
dor Paim, falar em retaliações para quem não pensar 
exatamente o que quer o Governo que nós pensemos 
neste momento. Cortarão emendas, não nomearão 
indicados. 

Na verdade, estou a salvo dessas ameaças, que 
não acredito que existam no Governo da Presidenta Dil-
ma Rousseff. Mas estou a salvo acima de tudo porque 
neste Governo tenho uma única indicação. E a minha 
indicação é irremovível. A única indicação que tenho no 
Governo da República, hoje, é a da Presidenta Dilma 
Rousseff, que teve o meu apoio, a minha confiança. E 
esse apoio se suportou na certeza de que Sua Exce-
lência poderia fazer um excepcional Governo no Brasil. 
Portanto, quero hoje falar um pouco sobre economia; 
falar um pouco sobre experiências e possibilidades de 
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condução da política econômica, da política social e 
da política de empregos.

Talvez o meu pronunciamento de hoje, Senador 
Gilvam, pudesse socorrer-se em Marshall McLuhan, 
para quem cantar a nossa aldeia é ser universal. Assim, 
para exemplificar meus pronunciamentos anteriores 
aqui, no Senado, defendendo a prioridade da reforma 
econômica sobre outras reformas, falo hoje sobre o 
meu Estado do Paraná. 

Canto a minha aldeia, para demonstrar que é 
possível, com vontade política, criatividade, senso de 
prioridade e amor ao povo, mudar realidades mesmo 
nas circunstancias e limites de nossas atribuições, 
da possibilidade jurisdicional de um Governador de 
Estado.

Quando assumi, Senador Eunício, o Governo 
do Paraná pela segunda vez, em janeiro de 2003, 
verifiquei que o saldo de emprego com carteira assi-
nada, nos dois mandatos de meu antecessor – saldo 
de empregos é o número de novos empregos criados 
menos os empregos que foram eliminados no período 
– era de exatamente 37.882 empregos. Em oito anos, 
a economia paranaense gerara menos de 40 mil em-
pregos diretos, uma quantia infinitamente inferior à 
procura de vagas.

Logo, o desafio era criar mais empregos, dar 
ao trabalhador o passaporte para a cidadania, que é 
a carteira assinada, o emprego formal com todas as 
garantias que ele envolve.

O que fiz? Decidi trocar imposto por emprego. 
Zerei o imposto das microempresas e reduzi a 2%, 
em média, o imposto das pequenas empresas. Cortei 
de 18% para 12% o ICMS sobre as compras inter-
nas. Cortei o imposto da cesta básica, sobre o trigo, 
a avicultura, a suinocultura, a importação de bens de 
capital, e assim por diante. Fui reduzindo, na medida 
do possível e da minha jurisdição de Governador, os 
impostos no Estado do Paraná. 

Resultado, Senador Mozarildo: livres do imposto 
ou com uma carga tributária diminuída, as empresas 
passaram a contratar mais. E, quanto mais trabalha-
dores assalariados, maior o consumo agitando o co-
mércio e movimentando a indústria. 

Em breve tempo, o Paraná passou a ser o Es-
tado que mais gerava empregos diretos no País e o 
que apresentava as maiores taxas de crescimento do 
comércio e da indústria; e o Estado em que micro e 
pequenas empresas passaram a apresentar os me-
lhores índices de longevidade, muito acima da média 
brasileira. 

Toda vez em que um setor determinado da eco-
nomia apresentava dificuldades, o socorro do Governo 

era o corte de impostos, até que fosse restabelecido 
o equilíbrio. 

Em 2009, no aceso da crise financeira mundial, 
cortei o imposto de mais ou menos 100 mil produtos 
de consumo mais frequente, o que chamamos de pro-
dutos de consumo-salário, como alimentos, eletrodo-
mésticos, remédios. Cortei o ICMS desses produtos, 
para que o consumo não caísse, para que a crise não 
tivesse impacto sobre o comércio, a indústria, os ser-
viços e o emprego. E deu certo. O corte, sem nenhuma 
dúvida, deu certo.

Quando decidi implantar essa política fiscal no 
nosso Paraná, não faltou quem me advertisse sobre 
os riscos da queda da arrecadação e da própria invia-
bilização do Estado. Balela. Desculpa de administrador 
medroso, de governante preguiçoso. De uma só pena-
da, mais de 80% das empresas paranaenses ficaram 
livres do ICMS ou tiveram o imposto, notada e profun-
damente, reduzido. Concentramos a nossa atenção 
nos grandes contribuintes, nos setores de energia, de 
telefonia, de combustíveis e de bebidas. 

Ao contrário de cair, a arrecadação aumentou, 
porque aumentou o número de trabalhadores com car-
teira assinada, porque aumentou o consumo, porque 
o fisco passou a agir seletivamente.

Para comparar, quando deixei o Governo do Pa-
raná, em abril de 2010, haviam sido criados, em meu 
Estado, mais de 750 mil empregos formais, com car-
teira assinada, contra menos de 38 mil empregos nos 
oito anos do Governo que me antecedeu. 

A política de troca, Senador Lindbergh, de im-
postos por emprego deu certo.

Sem intervenções milagrosas, sem prestidigita-
ção, sem pirotecnia, com medidas simples e pontu-
ais, transformamos a política fiscal e fazendária em 
aliadas da produção, do emprego e do consumo. Não 
tivemos medo de cortar imposto e fomos compensa-
dos por isso.

Paralelamente, instituímos o salário mínimo re-
gional. Hoje – e, quando digo hoje, é o ano que pas-
sou, porque espero que o atual Governador corrija em 
pelo menos 10% esse valor – o salário mínimo regional 
no Paraná, vigente no ano passado e até agora, é de 
R$765,00, o maior salário mínimo regional do País. 
Chamo a atenção, fazendo um parêntese, dos nos-
sos amigos do PSDB, que anunciam seu apoio aos 
R$600,00 do salário da Dilma, mas que, tendo um Es-
tado extraordinariamente mais desenvolvido do que o 
Paraná, colocam, no atual ano e não no ano passado 
como nós, R$600,00 no salário mínimo regional, en-
quanto que o do Paraná é de R$765,00.
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O PSDB, para dar credibilidade à sua proposta 
de aumento do salário mínimo brasileiro, no mínimo, 
deveria superar, com vantagem, o mínimo regional 
do Paraná, uma vez, Lindbergh, que o Estado de São 
Paulo é extraordinariamente mais desenvolvido que o 
nosso Estado.

Mas não basta cortar impostos, não basta au-
mentar o número de trabalhadores com carteira as-
sinada: é preciso remunerá-los adequadamente, para 
que possamos formar um mercado interno forte e fazer 
girar o círculo virtuoso da nossa economia. 

Evidentemente, não foi uma tarefa tranquila a 
instituição do salário mínimo paranaense. Tivemos 
oposição de setores importantes do empresariado, 
como a Federação das Indústrias. É impressionante 
a resistência das chamadas classes produtoras, dos 
sindicatos patronais a qualquer iniciativa que possa 
significar melhoria de ganhos ou elevação de renda 
dos trabalhadores.

Como hoje me espanta a reação dos burocratas 
federais, dos insensíveis guardiães das contas públi-
cas, à proposta de aumento do salário mínimo nacio-
nal. Todo ano é a mesma e tediosa discussão. Todo 
ano, a Previdência vai quebrar. Todo ano, nesta época, 
renova-se o pacto do patronato ganancioso com os 
burocratas obtusos e, evidentemente, o famoso capi-
tal financeiro não produtivo, conhecido notadamente 
como capital vadio.

Ao mesmo tempo, também nos limites de nossas 
responsabilidades, voltamos a atenção do Governo 
estadual para o campo. Vejam, das 374 mil proprie-
dades rurais existentes no Paraná, 340 mil são da 
agricultura familiar. É na pequena agricultura que se 
cultivam praticamente todos os alimentos servidos na 
mesa do brasileiro. O resto é commodity, agricultura 
de exportação, extraordinariamente importante para 
nossa balança comercial, mas muito pouco significa-
tiva no almoço e no jantar dos brasileiros.

O que aconteceu com a pequena agricultura bra-
sileira nos portentosos anos 90, com o atrelamento da 
nossa economia aos princípios neoliberais? Restou 
abandonada. Sem crédito, sem assistência técnica. 
Todas as atenções voltaram-se à produção de com-
modities agrícolas, para o agronegócio.

No Paraná, reconstruímos o sistema de apoio 
à agricultura familiar. Retomamos a extensão rural e 
lançamos três novos programas: o Fundo de Aval, o 
Trator Solidário e a Irrigação Noturna. 

Qual o primeiro grande entrave ao desenvolvimen-
to da pequena propriedade? A falta de crédito. Sem 
dúvida, a falta de crédito. O agricultor vai ao banco e 
não consegue dar as garantias que o banco exige para 

liberar o empréstimo. Criamos, então, o Fundo de Aval, 
transformando o Estado em avalista do pequeno agri-
cultor – simplesmente avalizado pela Emater e pelo 
Iapar, mostrando que produzia na terra –, sem nos 
preocuparmos com o seu título de propriedade, uma 
vez que, em muitas oportunidades, ele não existia por-
que o inventário do pai, do avô, do bisavô nem sequer 
havia sido feito. Transformamos o Estado em avalista 
do pequeno agricultor. Com o Governo garantindo o 
empréstimo, o agricultor familiar passou a ter crédito 
fácil e mais barato. 

Depois de liberar o pequeno agricultor da ditadu-
ra creditícia, lançamos um programa para libertá-lo do 
arado e da enxada, o programa Trator Solidário. Distri-
buímos cerca de sete mil tratores para modernizar a 
agricultura familiar. Tratores financiados a longo prazo 
e a preço extraordinariamente acessível. Fizemos um 
registro de preço para uma compra em grande escala 
e reduzimos o preço nacional em 30% a 40%.

Os efeitos da mecanização da pequena proprie-
dade são fantásticos: aumenta a produção e a produ-
tividade, eleva a renda da família, melhora a sua vida, 
fixa-a à terra, decresce a fuga para a cidade.

Combinamos o programa Trator Solidário com 
o programa Irrigação Noturna. A energia elétrica 
produzida na madrugada pelas nossas usinas públi-
cas, dissipava-se, sem uso. Decidimos aproveitá-la, 
então, financiando equipamentos de irrigação para 
os pequenos agricultores a tarifas de juros de 1% – 
não ao mês, Senador Mozarildo, mas ao ano. Uma 
tarifa simbólica apenas para o registro do número de 
propriedades irrigadas. Os resultados estão sendo 
magníficos.

Com assistência técnica, crédito, trator e irriga-
ção, a agricultura familiar paranaense teve um grande 
impulso. E, pela primeira vez no último quarto de sé-
culo, o número de pequenas propriedades rurais no 
meu Estado aumentou, rompendo uma tendência de 
decréscimo que parecia irreversível, inelutável.

Senhoras e Senhores Senadores, assim, com 
medidas simples, objetivas, com resultados claríssimos 
avançamos na criação de empregos, na distribuição 
de rendas, no fortalecimento da produção, na melho-
ria da vida de nossos cidadãos. E, como as senhoras 
e os senhores que me escutam na TV Senado pude-
ram ver, não foi nenhum bicho de sete cabeças fazer 
as reformas e inovações que fizemos no Paraná. Nos 
limites das atribuições e responsabilidades de um Go-
verno estadual. 

Não acredito que as Srªs e os Srs. Senadores, 
especialmente os que fazem parte da tão numerosa 
bancada de sustentação do Governo da Presidente 
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Dilma, estejam satisfeitos com a realidade de vida dos 
brasileiros, hoje. E que, muito menos, estejam alegres 
com as taxas de juros, com a política cambial, com a 
desindustrialização que se acelera ou, pelo menos, não 
acompanha a velocidade do avanço das commodities 
do nosso comércio externo, com as concessões à es-
peculação financeira e à ganância dos rentistas.

Se nos julgamos capazes de produzir ideias e 
propostas que provoquem alterações profundas nas 
legislações eleitoral e partidária, a tal reforma políti-
ca, será que somos menos capazes de enfrentar os 
desafios da economia?

Sinto-me tentado, sem a agressividade dele, é 
claro, a repetir James Carville, na campanha presi-
dencial norte-americana de 1992, a dizer: “É a eco-
nomia...” O problema é a economia. A reforma política 
é importante; acredito que podemos fazê-la aqui no 
Senado da República ou, pelo menos, a ela dar início, 
mas a grande reforma é econômica. Eu, que sou um 
fã e uma pessoa que tem uma crença muito grande 
nas possibilidades e no sucesso da Presidente Dilma, 
me preocupo com a visão conservadora deste início 
de Governo e com o tratamento dado à economia, a 
taxa de jutos mais alta do País, o salário mínimo prati-
camente congelado, num caminho que não me parece 
ser o caminho acertado.

Obrigado pela tolerância do tempo, Presidente 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra agora ao Senador Eunício 
Oliveira, do PMDB do Ceará.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já dizia o poe-
ta Fernando Pessoa que “ (...) Mas o Tejo não é mais 
belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o 
Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”...

No Ceará, diríamos que o Jaguaribe, ou o Salga-
do, ou o Cocó, tão agredidos pelo crescimento desor-
denado são mais belos do que o rio português porque 
são eles que correm nas nossas cidades.

Sem dúvida, Sr. Presidente, a questão da qualida-
de de vida das pessoas é fundamental. Não é possível 
falar disso sem debater o espaço onde moramos, onde 
vivemos, os nossos Municípios. Mesmo em um mundo 
globalizado, não temos como ver nossas cidades fora 
do seu contexto. Assim, não há contradição em defen-
dermos nossos manguezais e também o Amazonas, 
ou o rio Nilo, todos importantes para as pessoas que 
moram ao seu redor.

Vivemos, por isso, Srªs e Srs. Senadores, a cons-
trução de um novo municipalismo, que articula sua 

cidade com o mundo, que situa o lugar onde vivemos 
com os compromissos intransigentes dos direitos do 
nosso povo em sua demanda por saúde, educação, 
emprego, cultura e tantas outras reivindicações.

O PMDB, Sr. Presidente, impunha esta bandei-
ra em seu estatuto: construir uma cidade mais justa, 
social e ecologicamente sustentável. A causa munici-
palista é um compromisso antigo do nosso partido e 
também é o nosso compromisso. É de nossas fileiras 
um dos maiores líderes do movimento municipalista, 
o Presidente da Confederação Nacional dos Municí-
pios, Paulo Ziulkoski.

Esse projeto eu o comprei na planta. Durante 
três mandatos de Deputado Federal, defendi a ban-
deira municipalista com muito vigor, tanto que tive a 
honra de receber da minha querida Câmara Municipal 
de Fortaleza a Medalha Mérito Municipalista, no fim 
do ano passado.

Agora, como Senador e Presidente da CCJ do 
Senado, quero resgatar a justa pauta de reivindicações 
que o movimento pelos Municípios tem empunhado.

Hoje, nossas cidades são importantes entes fede-
rados, mesmo as cidades pequenas, que correspondem 
a quase 85% de todo o território nacional.

Dos 5.563 Municípios, 5.037 possuem até cin-
quenta mil habitantes, e 54% da população vive em 
localidades com até 150 mil pessoas.

Temos em nosso Estado, Sr. Presidente, a Asso-
ciação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará 
– Aprece –, que representa briosamente a Confede-
ração.

Quero aqui também parabenizar a Presidente da 
nossa entidade, Eliene Brasileiro, que é, sempre foi e 
será uma batalhadora da causa municipalista.

Começou ontem e vai até amanhã, na minha 
querida Fortaleza, a I Marcha Municipalista do Cea-
rá, que está debatendo os desafios da gestão pública 
inovadora.

Quero aqui saudar todos os integrantes desse 
importante movimento.

Nós, em comum, temos defendido maior autono-
mia política, administrativa e financeira dos Municípios 
e lamentamos que, após séculos de municipalismo, as 
cidades ainda dependam das decisões da União e do 
Estado. Embora tenhamos os princípios de autonomia 
assegurados pela Constituição, os prefeitos continuam 
pedindo favores à União e ao Estado e sofrendo as 
influências do poder central.

Penso, Sr. Presidente, ser justo maior equidade 
na distribuição do bolo tributário entre os três entes 
da Federação e maior autonomia dos Municípios para 
legislar sobre temas importantes, como a merenda 
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escolar, regulamentada apenas por legislação federal. 
Nossa pauta é extensa e urgente. Defendemos a dis-
tribuição dos royalties do pré-sal para todos os Muni-
cípios Brasileiros. Assim como a aprovação do projeto 
de regulamentação da Emenda nº 29, da saúde, além 
de um novo pacto federativo.

Nossa luta busca também alcançar mudanças 
no modelo que centraliza recursos e conseguir a am-
pliação dos valores distribuídos aos Municípios, que 
continuam enfrentando dificuldades para equilibrar 
suas contas. Muitos programas são criados e repas-
sados às prefeituras, fazendo crescer compromissos 
com a educação e a saúde sem o devido repasse do 
Governo Federal.

Todo cidadão precisa se conscientizar dessa 
realidade e ingressar na luta que enfrentamos por 
mudanças.

Há, também, questões urgentes a serem enfren-
tadas, como a ajuda aos Estados atingidos agora pelas 
enchentes, mas muitas vezes pela grande estiagem 
que chega às cidades do Nordeste brasileiro.

Temos de dar uma solução definitiva para isso, 
para esse grande problema que aflige os nordestinos e 
todos os brasileiros, fazendo um trabalho permanente 
de prevenção, coordenado pela Defesa Civil.

Existem ainda, Sr. Presidente, outros desafios 
colocados, como é o caso da renegociação de dívidas 
dos Municípios junto à União; a elevação do percentual 
do Fundo de Participação dos Municípios; a municipa-
lização dos recursos do IPVA; e a regulamentação do 
pagamento dos precatórios.

Vamos rediscutir, com grande lucidez, o Pacto 
Federativo a partir dos efeitos provocados pela crise 
econômica dos últimos anos.

A pauta de reivindicações abrange diversas áreas, 
como a Educação, em que se destaca a necessidade 
de revisão dos cálculos aplicados no custo/aluno do 
transporte escolar público, dos repasses do Fundeb 
e o piso salarial dos professores, que ainda não está 
totalmente equacionado.

Na Fazenda, continua a grande luta de negocia-
ção das dívidas municipais com o INSS, que precisam 
ser equalizadas. É preciso cuidar com eficiência da 
coisa pública.

Uma medida urgente é a Reforma Fiscal, o que 
deixará mais clara a divisão de competências entre cada 
ente da Federação. Tenho defendido estas e outras re-
formas que trarão, Senador Requião, maior justiça ao 
movimento municipalista, a que pertenço.

Esses são compromissos que mantenho à fren-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado.

É neste fórum que devemos debater e aprovar pro-
posições que reforcem o movimento municipalista.

Sr. Presidente, são estes os nossos desafios:
A luta pela construção de cidades mais justas e 

sustentáveis; por um transporte público mais digno, 
em que as crianças não tenham que ser transporta-
das nos chamados paus de arara, como vemos no 
Nordeste brasileiro; por uma moradia com respeito e 
dignidade; e pelo acesso pleno à educação e à in-
clusão digital.

Estou aqui reapresentando emenda, assim como 
fiz na Câmara, que isenta o transporte escolar de qual-
quer tipo de imposto, para que não tenhamos de ver 
cenas tristes como as mostradas por um programa de 
TV na semana passada, em que crianças vão para a 
escola, como já disse, nos chamados paus de arara, 
sem nenhum tipo de segurança.

Enfim, queremos discutir a questão municipalista, 
para que tenhamos cidades cada vez mais humaniza-
das e voltadas para a cidadania.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência comunica que recebeu da Li-
derança do PSDB as indicações para integrarem as 
seguintes Comissões:

– de Assuntos Econômicos;
– de Assuntos Sociais;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Direitos Humanos e Participação Legislativa;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fisca-

lização e Controle;
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
– de Serviços de Infraestrutura;
– de Desenvolvimento Regional e de Turismo;
– de Agricultura e Reforma Agrária;
– de Ciência e Tecnologia; e 
– da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças 

Climáticas.

A Presidência designa os Senadores menciona-
dos nos Ofícios nºs 21 a 30, 34 e 35-GLPSDB, para 
comporem os colegiados referidos.

São os seguintes os ofícios:

FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03895 529ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03896 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03897 531ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03898 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03899 533ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



03900 Sexta-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2011
FEVEREIRO 2011ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 18 03901 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Aduzo também que a Presidência recebeu 
indicações da Liderança do PTB indicando membros 
para as Comissões da Casa.

São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os expedientes vão à publicação.

Sendo assim, ficam designados os Senadores do 
PTB para comporem as Comissões referidas. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 86, DE 2011 

Com fundamento no artigo 50 da Constituição 
Federal e combinado com os artigos 215 e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito infor-
mações ao Ministério da Previdência Social, conforme 
exposto abaixo:

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no 
Amazonas tem um dos cinco piores prazos de conces-
são de benefícios aos segurados entre os órgãos da 
Previdência Social no país. A média para atendimentos 
dos requerimentos dos segurados no Estado é de 29 

dias, sendo que a média nacional é de 24 dias, segun-
do publicação do último Boletim Estatístico da Previ-
dência Social. Em pior situação encontram-se ainda 
os estados do Rondônia e Pará, com 34 dias, sendo 
que os Estados de Roraima, Amapá, Acre e Tocantins 
apresentam tempo médio de concessão de benefícios 
de 11, 12, 13 e 17 dias, respectivamente.

Com base no exposto, solicitamos saber quais 
os motivos que comprometem a agilidade na conces-
são dos benefícios e as providências para solucionar 
esta situação.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2011. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de aplau-
so solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 88, DE 2011

Requeiro, com base nos artigos 50, § 2º da Cons-
tituição Federal, combinado com ao artigo 216, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, observa-
do o prazo constitucional de resposta, sob pena de 
crime de responsabilidade, e considerando o anseio 
nacional em razão das várias dúvidas e questões não 
esclarecidas sobre as ações da Telebrás, sejam soli-
citadas ao Ministro das Comunicações as seguintes 
informações :

1. Qual era o quadro de acionistas da 
Telebrás, antes do agrupamento de ações? 
E, qual o atual?

2. Quantos acionistas deixaram de sê-lo, 
após o processo de agrupamento?

3. Excluindo a União, nomear os 1.000 
(mil) maiores detentores de ações e respec-
tivos percentuais, antes e depois do agrupa-
mento de ações?

4. Qual a participação da União, antes e 
depois do agrupamento de ações?

5. Como será a distribuição dos lucros 
e dividendos após o agrupamento de ações? 
Como foi o ultimo, antes do agrupamento de 
ações?

6. Quanto será a participação desses 
lucros e dividendos por ação, antes e depois 
do agrupamento de ações?

Justificação

O povo brasileiro é, na verdade, o verdadeiro 
dono da Telebrás. Foi com o dinheiro do povo, arreca-
dado de maneira direta e individualizada, consumidor 
por consumidor que promoveu a estrutura de funcio-
namento do sistema de telefonia e comunicação de 
dados neste País.

Não se pode, expurgar da discussão o consu-
midor que antes era investidor e, principalmente, do 
processo decisório da forma e modo com que essas 
alterações afetarão a economia daqueles que, antes 
investiram e agora perdem sem poderem manifestar-
se. Mas, também merece atenção o resultado e a real 
situação da Telebrás, antes e depois desse agrupa-
mento de ações.

O controle acionário muda? Quantos brasileiros 
deixaram de ser acionistas, ou o que muda no quadro 
de acionistas são questões, além das outras solicita-
das que servirão de base para nosso entendimento do 
tema. – Senadora Marinor Brito, PSOL – Pará.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 89, DE 2011

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado das Comunicações sobre as 
ações de implementação do Plano Nacio-
nal para Banda Larga relativas ao Estado 
do Amapá.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se-
jam solicitadas as seguintes informações ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações sobre as ações 
decorrentes do Plano Nacional para Banda Larga, re-
lativas ao Estado do Amapá:

1. Que alternativas tecnológicas cons-
tantes do Plano Nacional para Banda Larga 
se aplicam ao Estado do Amapá? 

2. Que iniciativas, quanto à oferta, se pre-
tende incentivar no Estado do Amapá?

3. Que ações decorrentes do Plano Na-
cional para Banda Larga estão previstas para o 
Estado do Amapá, no âmbito do Ministério das 
Comunicações ou de outros correlatos, com 
vistas à implantação de Banda Larga?

4. Que programas e ações, decorrentes 
do Plano Nacional para Banda Larga contem-
plam a implantação do mesmo no Estado do 
Amapá?

Justificação

O Governo Federal, por meio do Ministério das 
Comunicações, anunciou o Plano Nacional para Banda 
Larga, intitulado “O Brasil em Alta Velocidade”, com o 
objetivo de massificar, até 2014, a oferta de acessos a 
banda larga e promover o crescimento da capacidade 
da infra-estrutura de telecomunicações do País e tendo 
como metas 30 milhões de acessos banda larga fixa 
e 60 milhões de banda larga móvel, com o que visa, 
segundo o Sumário Executivo do referido Plano:

“-Acelerar a entrada da população na moderna So-
ciedade da Informação;

– Promover maior difusão das aplicações de Gover-
no Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos 
serviços do Estado;
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– Contribuir para a evolução das redes de telecomuni-
cações do país em direção aos novos paradigmas 
de tecnologia e arquitetura que se desenham no 
horizonte futuro, baseados na comunicação so-
bre o protocolo IP;

– Contribuir para o desenvolvimento industrial e tecno-
lógico do país, em particular do setor de tecnolo-
gias de informação e comunicação (TICs);

– Aumentar a competitividade das empresas brasilei-
ras, em especial daquelas do setor de TICs, assim 
como das micro, pequenas e médias empresas 
dos demais setores econômicos;

– Contribuir para o aumento do nível de emprego no 
país;

– Contribuir para o crescimento do PIB brasileiro”.

O Estado do Amapá é a Unidade da Federação 
mais isolada do País, apenas acessível por via fluvial 
e aérea, não fazendo parte, inclusive, do Sistema In-
tegrado Nacional de energia, e onde qualquer servi-
ço público ou privado de banda larga não pôde, até o 
presente, se implantar, impedindo, inclusive, os gover-
nos estadual e municipais de cumprirem a legislação 
no que respeita a disponibilização de dados e infor-
mações para o público, além de outras implicações 
para o desenvolvimento da educação, da cultura, e 
da economia.

O conhecimento das informações relativas aos 
programas e ações decorrentes do Plano Nacional para 
Banda Larga aplicáveis ou especialmente desenhadas 
para o Estado do Amapá é de extrema importância para 
que os setores público e privado possam participar do 
processo de tomada de decisões, inclusive quanto a 
eventuais proposições que se façam necessárias na 
elaboração do PPA 2011/2014, tanto por parte do Go-
verno Estadual como por parte do Governo Federal, 
com a necessária aprovação do Poder Legislativo. 

Eis, assim, o que motiva e justifica o que ora 
requeiro.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 90, DE 2011

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Defesa sobre o estado 
de implementação da Estratégia Nacional 
de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703, 
de 18 de dezembro de 2008, da Presidên-
cia da República, especificamente no que 
refere ao item 23, subitem 9 do Anexo ao 
Decreto.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Defesa sobre a implementação da Es-
tratégia Nacional de Defesa:

1. Foram realizados pela Marinha do Bra-
sil os estudos e preparativos para estabelecer, 
em lugar próprio, o mais próximo possível da 
foz do Rio Amazonas, uma base naval de 
uso múltiplo, comparável, na abrangência e 
na densidade de seus meios, à Base Naval 
do Rio de Janeiro, previstos no subitem 9, do 
Item 23 do Anexo “Estratégia Nacional de De-
fesa” do Decreto Nº 6.703, de 18 de dezembro 
de 2008? 

2. Se os estudos e preparativos foram 
realizados ou estão em andamento, quais con-
clusões são apontadas pelos estudos e que 
providências foram tomadas a título de pre-
parativos?

3. Qual a previsão orçamentária para a 
realização dos estudos e preparativos referi-
dos e quanto já foi executado?

Justificação

A implementação da Estratégia Nacional de De-
fesa, aprovada pelo Decreto N.º 6.703, de 18 de de-
zembro de 2011, da Presidência da República, é de 
fundamental importância para a segurança, para o 
exercício da soberania nacional, para o desenvolvimen-
to tecnológico, e para contribuir, ao lado das demais 
políticas, para a integração nacional, para o combate 
às desigualdades regionais e sociais, e ainda, como 
instrumento de promoção de desenvolvimento susten-
tável, pela construção de infra-estrutura, pela geração 
e disseminação de conhecimento e pela formação de 
capital humano, em especial na Amazônia.

Com efeito, a Estratégia Nacional de Defesa, em 
tela, no item 10 – Priorizar a Amazônia, assim destaca 
a importância da Região:

“A Amazônia representa um dos focos 
de maior interesse para a defesa. A defesa 
da Amazônia exige avanço de projeto de de-
senvolvimento sustentável e passa pelo tri-
nômio monitoramento/controle, mobilidade e 
presença.” 

“O Brasil será vigilante na reafirmação 
incondicional de sua soberania sobre a Ama-
zônia brasileira. Repudiará, pela prática de 
atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer 
tentativa de tutela sobre as suas decisões a 
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respeito de preservação, de desenvolvimento 
e de defesa da Amazônia. Não permitirá que 
organizações ou indivíduos sirvam de instru-
mentos para interesses estrangeiros – políticos 
ou econômicos – que queiram enfraquecer a 
soberania brasileira. Quem cuida da Amazô-
nia brasileira, a serviço da humanidade e de 
si mesmo, é o Brasil.”

No 11 – Desenvolver, para fortalecer a mobilida-
de, a capacidade logística, sobretudo na região ama-
zônica, assim destaca:

“Daí a importância de se possuir estru-
turas de transporte e de comando e controle 
que possam operar em grande variedade de 
circunstâncias, inclusive sob as condições 
extraordinárias impostas por um conflito ar-
mado”. 

No 12 – Desenvolver, para atender aos requisitos 
de monitoramento/controle, mobilidade e presença, o 
conceito de flexibilidade no combate, assim dispõe: 

“Isso exigirá, sobretudo na Força Ter-
restre, que as forças convencionais cultivem 
alguns predicados atribuídos a forças não-
convencionais”. 

“Somente Forças Armadas com tais pre-
dicados estarão aptas para operar no amplís-
simo espectro de circunstâncias que o futuro 
poderá trazer”.

Com efeito a Estratégia Nacional de Defesa, no 
que diz respeito à Amazônia, certamente complemen-
tará as ações já em andamento na Região, a exemplo 
do SIVAM, e incluirão outras como “os estudos e pre-
parativos para estabelecer, em lugar próprio, o mais 
próximo possível da foz do rio Amazonas, uma base 
naval de uso múltiplo, comparável, na abrangência e 
na densidade de seus meios, à Base Naval do Rio de 
Janeiro”, como impactos significativos sobre a sócio-
economia amazônica, podendo atuar como instrumento 
indutor de investimentos públicos e privados em todos 
os setores econômicos.

Eis porque o conhecimento de informações sobre 
a implementação da Estratégia Nacional de Defesa, 
em particular no que ela define para a Amazônia, é 
vital para que o Congresso Nacional possa contribuir 
com o processo de tomada de decisão, envolvendo 
os governos estaduais da Amazônia e a sociedade, e 
embasam o que ora requeiro.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada 
a presente sessão.

(Levanta-se a Sessão às 19 horas e 1 
minuto.)
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Ata da 12ª Sessão, Não Deliberativa  
em 18 de fevereiro de 2011

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. João Vicente Claudino, Gilvam Borges e Pedro Simon

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 15 minu-
tos e encerra-se às 11 horas e 52 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
nº 11, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados, comunicando que o Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2010, foi aprovado com as 
Emendas nºs 1 a 7, oferecidas pelo Senado Federal, 
e enviado à sanção.

É o seguinte o ofício recebido:

Of. nº 11/11/PS-GSE

Brasília, 16 de fevereiro de 2011

A Sua Excelência o Senhor
Senador Cícero Lucena
Primeiro-Secretário do Senado Federal 
Assunto: Comunica envio de PLv à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao 

conhecimento do Senado Federal, que foram aprova-
das, na Sessão Plenária do dia 15-2-11, as Emendas 
nºs 1 a 7 oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2010 (Medida Provisória nº 
501, de 2010, do Poder Executivo), que “Dispõe sobre 
a prestação de auxílio financeiro pela União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício 
de 2010, como 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 de 2001, 8.685, de 
20 de julho de 1993, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
10.848, de 15 de março de 2004, 12.111, de 9 de de-
zembro de 2009, e 12.249, de 11 de junho de 2010; 
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 novembro de 2009; revoga 

dispositivo da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009; e dá outras providências.”

Na oportunidade informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A matéria vai à Comissão Mista, nos 
termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica ao Plenário que adi-
ta a lista das proposições arquivadas ao final da 53ª 
Legislatura em razão do envio de proposições legis-
lativas para análise da aplicabilidade do art. 332 do 
Regimento Interno, regulamentado pelo Ato da Mesa 
do Senado Federal nº 4, de 2010, somente no início 
da atual Legislatura.

Nesse sentido, a relação publicada no Suple-
mento “C” ao Diário do Senado Federal nº 208, de 16 
de dezembro de 2010, fica acrescida das seguintes 
proposições:

– Propostas de Emenda à Constituição nº 93, de 2003; 
71, de 2005; 39, de 2005; e 37, de 2006;

– Projetos de Lei do Senado nºs 295, de 2001; 442, 
de 2003; 1, de 2006; 66, de 2006; 188, de 2008; 
438 e 167, de 2009;

– Projetos de Resolução nºs 34, de 2003-CN; 48 e 64, 
de 2003; 18, 21, 39 e 43, de 2004; 2, 81 e 83, de 
2005; 2, de 2006-CN; 25, de 2006; 5, de 2007; 
38 e 50, de 2009.

– Requerimentos de informações nºs 67, 156, 411, 
1.211 e 1.419, de 2004; 178, 312, 481, 522, 
1.037 e 1.377, de 2005; 47, 84, 141, 156, 237, 
337, 416, 503, 510, 992, 1.015, 1.031 e 1.117, 
de 2006; 1.273, de 2007; 692 e 1.399, de 2009; 
918 e 967, de 2010; e

– Requerimento nº 945, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência comunica ao Plenário 
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que, em virtude do arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 295, de 2001, ao final da 53ª Legislatura, o 
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2008, e os Projetos 
de Lei do Senado nºs 578, de 2007, e 286, de 2008, 
continuam a tramitar em conjunto e voltam ao exame 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 332 do Regimento Interno, foi 
arquivado o Requerimento n° 983, de 2009, de trami-
tação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 
2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 168, de 
2007; 163, 219, 325, 389, 390, 391 e 392, de 2009.

Uma vez arquivado o requerimento, as maté-
rias seguem às comissões competentes da seguinte 
forma:

– Projetos de Lei do Senado nºs 168, de 2007; 219, 
de 2009; e o Projeto de Lei da Câmara nº 41, 
de 2009, retornam à Comissão de Assuntos 
Econômicos; e, nos termos do art. 49, I, do Re-
gimento Interno, vão à de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

– Projetos de Lei do Senado nºs 163, 389, 390, 391 
e 392, de 2009, retornam à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, em decisão termi-
nativa.

– Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2009, já instruído 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
vai à de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos 
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Presidência comunica ao Plenário a 
extinção, nos termos do art. 76 do Regimento Interno, 
da Comissão Temporária Externa, criada nos termos 
do Requerimento nº 802, de 2007.

O Requerimento vai ao Arquivo.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 

manifestação do Senhor Victor José Faccioni, referente 
à Reforma Política, que será juntada ao processado 
do Ato do Presidente do Senado nº 24, de 2011, 
que “institui Comissão para elaborar Anteprojeto de 
Reforma Política”.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O Senado Federal recebeu os Avisos 
nºs 17 e 18, de 15 de fevereiro de 2011, do Ministro 
de Estado dos Transportes, encaminhando informações 
em resposta aos Requerimentos nºs 497, de 2010, do 
Senador César Borges, e 770, de 2010, da Senadora 
Níura Demarchi, respectivamente.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) –Com a palavra o Presidente Senador 
Itamar Franco. V. Exª dispõe de 20 minutos.

Em seguida, o Senador Paulo Paim, que estará 
seguindo para o Rio Grande do Sul, para um encontro 
com os sindicatos.

O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras, ao me candidatar a uma cadeira no Senado da 
República pelo Partido Popular Socialista, assumi com 
o povo de Minas Gerais o compromisso inafastável de 
dedicar meu mandato às causas sociais, dando voz 
aos que não a têm e defendendo os interesses maio-
res de nossa gente. Sendo assim, faço uso da tribuna 
para manifestar minha profunda indignação pela ma-
neira com que vêm sendo tratados os aprovados nos 
recentes concursos públicos da Aneel e da Anatel. São 
pessoas qualificadas que lograram, a duras penas, 
conquistar uma vaga no serviço público e que agora 
se encontram impedidas de assumir o posto em virtu-
de do corte de R$50 bilhões realizado no Orçamento, 
acarretando a suspensão de todos os concursos e 
nomeações previstas.

Há pessoas, Sr. Presidente, que já haviam sido, 
inclusive, convocadas a assumir a vaga em janeiro des-
te ano: venderam sua residência na cidade de origem, 
pediram demissão do emprego e se mudaram para 
Brasília com a família na certeza de que em seguida 
estariam empossadas e trabalhando no emprego que 
tanto desejaram!

Ledo engano, Srªs e Srs. Senadores e Sr. Presi-
dente! Isso não aconteceu e, se depender do Governo, 
não vai acontecer tão cedo! E essas pessoas que se 
programaram para assumir a vaga, até porque tinham 
sido convocados pela Administração, viram frustradas 
suas expectativas e agora se encontram na rua da 
amargura, sem perspectivas!

Sr. Presidente, no caso, por exemplo, da Aneel, 
foram 138 os aprovados no último concurso, realiza-
do em 2010. A situação é particularmente grave se ti-
vermos em conta a primeira crise do setor energético 
do Governo Dilma, gerando questionamentos sobre 
a qualidade e a eficiência das fiscalizações realiza-
das por aquela agência. Até junho do ano passado, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, somente 47 técnicos 
haviam sido chamados para tentar reverter o péssi-
mo serviço prestado pelo órgão regulador. Outros 76 
especialistas foram convocados em setembro para o 
curso de formação, mas o que lhes restou foi apenas 
uma vaga promessa.
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A Anatel também passa por situação semelhante: 
até o momento, dos 475 aprovados, apenas 271 foram 
nomeados. E há um agravante: o concurso perde sua 
validade, Sr. Presidente – é um problema questioná-
vel –, em 31 de julho deste ano e não pode mais ser 
prorrogado. 

Além disso, os atuais servidores da Anatel tam-
bém são prejudicados, e se ressentem, pois sofrem 
com a carência de recursos humanos e a sobrecarga 
de trabalho. Por isso, a própria Agência pediu, no ano 
passado, autorização para preencher 141 cargos va-
gos. Agora, com a reativação da Telebrás, o quadro se 
agravou, porque, dos 178 empregados da estatal com 
que a Anatel contava, 80, Sr. Presidente, já retornaram 
ao órgão de origem.

Sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que a aprovação em concurso público não representa 
certeza, mas apenas uma expectativa de cargo público. 
Essa é uma das clássicas lições de Direito Adminis-
trativo com que nos brinda o emérito professor Hely 
Lopes Meirelles. Contudo, a partir do momento que a 
Administração convoca aprovados para a posse, há a 
certeza de sua nomeação. Os convocados fazem pla-
nos, preparativos, fixam residência em Brasília, com 
o único objetivo de assumir o cargo para o qual foram 
convocados. Não contratá-los, nessas condições, é 
uma leviandade. Não temos o direito de brincar com 
a vida das pessoas.

Faço, portanto, um apelo à sensibilidade da Minis-
tra Miriam Belchior para que autorize imediatamente a 
contratação dos aprovados, não apenas daqueles que 
já foram convocados e tiveram suas nomeações sus-
pensas, mas de todos os que foram aprovados nesses 
concursos, até o limite das vagas. 

Entendo, Srª Ministra, que, se houve um concur-
so, é porque havia necessidade de pessoal. Então, por 
que adiar ou impedir a contratação daqueles que, a 
tão duras penas, lograram sua aprovação?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro as-
sunto que gostaria de abordar ainda dentro do tempo 
de que disponho é a portabilidade das carências dos 
planos de saúde também aos aposentados e demiti-
dos, questão que vem sendo estudada pela Agência 
Nacional de Saúde. 

Pelas regras atuais, fixadas pela Lei nº 9.656/98 
– a chamada Lei dos Planos de Saúde –, os demiti-
dos e os aposentados têm o direito de manter sua 
condição de beneficiários dos planos coletivos de 
suas empresas com a mesma cobertura assistencial 
que usufruíam quando da vigência do contrato de tra-
balho, desde que assumam a responsabilidade pelo 
pagamento integral das mensalidades. Entretanto, Sr. 
Presidente, eles só podem permanecer nessa condi-

ção pelo período máximo de dois anos após se des-
ligarem do emprego. Findo esse prazo, devem migrar 
para um contrato individual e estar sujeitos às mesmas 
carências vigentes para um contrato novo, mesmo que 
continuem na operadora do plano de saúde coletivo 
de suas antigas empresas.

Há um grande clamor na sociedade, respaldado 
pelas entidades de defesa do consumidor, para que 
haja também a portabilidade de carências para esses 
casos, pois são pessoas que se encontram numa con-
dição de fragilidade: o aposentado, por ser uma pes-
soa que, normalmente, utiliza com maior frequência o 
plano de saúde; o demitido, porque carece de fonte de 
renda para seu sustento.

Sabemos, Srs. Senadores, que a portabilidade dos 
planos de saúde não alcançou um universo significativo de 
associados: até o ano passado, apenas 2,3 mil usuários 
haviam sido beneficiados por ela, num universo de 44 mi-
lhões de pessoas. E não alcançou um universo significativo 
por uma razão muito simples: atualmente, só podem optar 
pela portabilidade os usuários dos planos individuais con-
tratados de 1999 em diante, o que representa 7,7 milhões 
de pessoas, ou 17,2% do total de associados a planos de 
saúde. Os planos coletivos empresariais estão fora da re-
gra da portabilidade, apesar de representarem 58% dos 
contratos ativos, ou seja, 25,9 milhões de usuários. E há 
ainda um outro limitador: atualmente, a portabilidade só 
pode ser requerida entre a data de aniversário do contrato 
e o mês seguinte, o que deixa apenas dois meses no ano 
para que o usuário opte por mudar de plano.

Faço aqui, portanto, Sr. Presidente, um apelo 
ao Dr. Maurício Ceschin, Diretor-Presidente da ANS, 
e ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para que 
olhem com carinho a situação dos aposentados e dos 
demitidos e permitam que também eles possam usu-
fruir da portabilidade dos planos de saúde com suas 
respectivas carências. Essa é, sobretudo, uma questão 
de justiça e de grande apelo social, razão pela qual 
estou, neste momento, intercedendo por eles. 

Como disse no inicio do meu pronunciamento e 
agora reafirmo, tentarei dedicar todo o meu mandato 
em defesa das causas sociais, dando voz aos que não 
a têm e defendendo os interesses maiores da nossa 
gente. Esse é o caso dos aprovados concursos públicos 
da Aneel e da Anatel, e da portabilidade de carência 
dos planos de saúde dos aposentados e, sobretudo, 
dos demitidos, que acabei de citar desta tribuna.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Esta Presidência determina à Secretaria-
Geral da Mesa que tome as providências necessárias 
para o encaminhamento do discurso do Senador Itamar 
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Franco, com o apelo e as considerações de S. Exª, à 
Ministra Miriam Belchior, da Casa Civil, e à Presidên-
cia da República.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, usarei da palavra por apenas cinco ou dez 
minutos, pois farei uma série de exames ainda hoje, 
aqui no Incor, razão por que me deslocarei até aquele 
hospital após este breve pronunciamento.

Sr. Presidente, queiramos ou não, por mais que 
eu prepare temas, é minha intenção, Senador, falar 
hoje sobre a violência no Brasil, até porque tem tudo 
haver com o trabalho que vou exercer na Comissão 
de Direitos Humanos.

Depois, pediram-me que eu falasse uma pouco 
sobre a situação dos servidores; depois, pediram-me 
que eu falasse um pouco sobre as obras do PAC no 
Rio Grande do Sul; depois, pediram-me que eu falas-
se um pouco sobre as emendas, e sei que todos os 
Senadores também atuam com emendas na situação 
em que se encontram.

Mas não adianta: de hoje até quarta-feira, o as-
sunto é só um, o assunto que vai nortear o grande 
debate na sociedade brasileira é a votação, nesta 
Casa, do salário mínimo e, naturalmente, também, a 
situação dos aposentados e pensionistas, que estão 
em uma grande expectativa sobre o que vai acontecer. 
E é natural; e é bom que seja assim; e que bom que 
estejamos vivendo em plena democracia e que cada 
um possa expor seu ponto de vista.

Sr. Presidente, tenho uma história muito forte, em 
toda a minha vida, com a questão do salário mínimo 
e dos aposentados e pensionistas. Há praticamente 
trinta anos que debato esse tema. Ele acontece todos 
os anos. Lembro-me, lá atrás, ainda na Assembleia 
Nacional Constituinte, na redação do capítulo que tra-
taria do salário mínimo, do embate que travamos sobre 
aquela redação, que, de conformidade com o Dieese 
hoje, poderia assegurar um salário mínimo decente 
para as pessoas viverem com dignidade.

Sr. Presidente, quero, mais uma vez, enfatizar, 
aqui da tribuna, que essa política salarial de reposição 
do salário mínimo tem a marca das centrais sindicais, 
das confederações, do Presidente Lula, da Presidenta 
Dilma e a nossa marca, porque surgiu de uma comis-
são de onze Deputados e onze Senadores. Aprovamos 
aqui, depois de um grande entendimento, e deu certo. 
O salário mínimo, repito, sai de US$70,00 e hoje vale 
em torno de US$322,00.

Mas, ontem, Sr. Presidente, fui questionado por 
inúmeras entidades de aposentados e pensionistas de 

todo o Brasil depois da minha fala aqui, em que disse 
que seria importante se conseguíssemos assegurar 
uma antecipação, nem que fosse de 2,75% em relação 
ao que a política salarial nos vai garantir já em primei-
ro de janeiro, que é o PIB de dois anos atrás mais a 
inflação, o que vai corresponder a mais ou menos um 
salário mínimo de R$620,00.

De fato, esse tema, Sr. Presidente, temos de dis-
cutir. Se a política duradoura e permanente que defendo 
para o salário mínimo para os próximos quatro anos 
será boa, a melhor política salarial que vi sendo aprova-
da, ao longo de todos os meus 30 anos de vida pública, 
como fica a questão dos aposentados e pensionistas? 
Eles não terão nem um centavo de reajuste durante 
estes quatro anos? Essa é a pergunta que me fazem. 
É uma justa pergunta, daí porque temos de debater o 
tema. Ficarão eles somente com a inflação?

O salário-mínimo vai subir, sim, conforme a in-
flação mais o PIB, pode quadruplicar, e o valor dos 
aposentados e pensionistas pode voltar para um sa-
lário mínimo. Se não houver nenhuma proposta que 
aponte o caminho da recuperação dos benefícios dos 
aposentados e pensionistas, como estamos fazendo 
com o salário mínimo, a tendência é todo assalariado 
brasileiro do Regime Geral da Previdência receber so-
mente um salário mínimo. Essa é a tendência natural, 
porque o salário mínimo sobe com o PIB, e o salário 
do aposentado não sobe – só acompanha a inflação.

Devido a isso, Sr. Presidente, tenho trazido ao 
debate não só a questão da antecipação, mas tam-
bém a preocupação sobre como fica a política dos 
aposentados e pensionistas e a questão do fator pre-
videnciário.

Todos sabem que, há 11 anos, venho à tribuna, 
para falar que queria, que gostaria e que vou trabalhar 
– e este Senado já votou – pelo fim do fator, que con-
fisca a metade do salário do trabalhador que ganha o 
teto do Regime Geral, de R$3,5 mil, e que se aposenta 
com R$2 mil, R$ 1,5 mil. Enfim, ele perde a metade, 
enquanto, no Executivo, Legislativo e Judiciário... Eu 
repito esta frase, porque alguém disse: “Água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura”.

O teto no Legislativo, no Judiciário e no Executivo 
é de R$30 mil, e não há fator. O teto do Regime Geral 
é de R$3,5 mil, e há fator. Então, quem ganha R$30 mil 
se aposenta com salário integral; quem ganha R$3,5 
mil só pode aposentar-se com R$1,8 mil ou R$2 mil, 
no máximo, devido ao fator previdenciário.

É esse debate que quero também fazer. Quero 
dialogar, conversar com as pessoas e apontar cami-
nhos, porque, meu Senador Requião, meu ex-presiden-
te Itamar, que estão aqui no plenário, neste momento, 
esta Casa é para isto, para falar, para dialogar, para 
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colocar posições, para construir alternativas. Esse é 
o nosso objetivo.

Por isso, Senadores e Senadoras, continuarei 
dialogando. Na próxima terça-feira, vai haver uma reu-
nião da bancada do PT com Ministros que tratam do 
tema, em que levaremos essa discussão. Queremos 
construir uma alternativa. Ninguém está aqui só para 
marcar posição, para dizer que é o dono da verdade 
e que só ele sabe qual é o caminho do melhor para o 
País. Pelo contrário, quero somar-me. Sou um parla-
mentar da base do Governo. Todos sabem...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Senador Paim, por gentileza. O entusias-
mo e o comprometimento de V. Exª com essa matéria, 
que interessa a todo o País, preocupa a Mesa, porque 
V. Exª é um comprometido e entusiasmado defensor 
dessa matéria tão importante, que é o salário mínimo. 
Mas alerto V. Exª a respeito do tempo, pela preocupa-
ção com sua viagem para o Rio Grande do Sul, que é 
muito importante que ocorra com segurança.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou con-
cluir, Senador, até porque pedi a V. Exª... Eu estava 
na realidade no art. 17, seria o último a falar, e V. Exª, 
como eu disse que seriam cinco minutos, atendeu a 
minha solicitação, até porque, antes de ir ao Rio Gran-
de, tenho de ir ao hospital.

Concluo, Sr. Presidente, então, atendendo ao 
apelo de V. Exª, dizendo que, na terça-feira, vai ser na 
bancada do Partido dos Trabalhadores que faremos 
o debate sobre o caminho melhor para todos sobre 
um tema que envolve aposentados, aqueles que vão 
aposentar-se e aqueles que dependem do reajuste do 
salário mínimo.

Quero dizer que, ao contrário do que alguns pen-
sam, estou muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Es-
tou dialogando com os parlamentares, com todas as 
instâncias possíveis, apontando um caminho que olhe 
não só a importância da votação, que faremos aqui, da 
política permanente de recuperação do salário, mas 
também a questão do fim do fator e do reajuste dos 
aposentados, ou seja, de uma política de valorização 
dos benefícios dos aposentados e pensionistas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sei que passei cin-
co minutos do tempo que V. Exª me tinha concedido.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Que a sua viagem seja abençoada e 
que a segurança espiritual e física esteja a seu lado.

Convido para assomar à tribuna o Senador Ro-
berto Requião.

Senador Roberto Requião, V. Exª está convo-
cado.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sr. Senador Itamar Franco, solitário 
nesta plenária de sexta-feira, a minha intenção hoje 
é trazer ao Plenário do Senado dois assuntos. Um 
assunto é a regulamentação das oitivas das audiên-
cias para a apreciação de autoridades que devem ser 
aprovadas pelo Senado da República, quando indica-
das pelo Presidente da República. Até agora, a regu-
lamentação dessas audiências está sendo feita pelas 
Comissões. E, feita pelas Comissões, vez por outra, o 
rito pode ser suprimido com o voto da maioria eventual 
em dado momento.

Acredito que essas audiências para escolha de 
Ministros do Supremo Tribunal, de Embaixadores são 
de grande responsabilidade e que caberia a nós, Se-
nadores, naquela visão de abertura participativa, de 
participação da sociedade, abrir a perspectiva de que 
a sociedade civil, de uma forma ou outra, pudesse 
participar dessas audiências, trazendo subsídios, opi-
niões e mesmo, em algumas circunstâncias, denún-
cias que, de outra forma, não chegariam ao Senado 
da República.

Então, estou apresentando uma modificação no 
Regimento Interno do Senado Federal, porque, se 
estabelecermos essas regras no Regimento Interno, 
elas não poderão ser superadas por uma circunstancia 
eventual de uma Comissão.

Eu tomo a liberdade de ler para os Srs. Senado-
res a minha justificativa.

O nosso objetivo é aperfeiçoar o Ato nº 1, de 2007, 
da CCJ, que disciplina o processo de aprovação de 
autoridades, no âmbito da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal, e estender a 
sua aplicação para as demais comissões da Casa. To-
davia, para que as regras previstas naquele ato sejam 
observadas em todas as comissões, há necessidade 
de propor alteração do Regimento Interno do Senado 
Federal mediante projeto de resolução.

Propomos, ademais, quanto ao rito de exame 
da indicação da autoridade pela comissão, que seja 
possibilitada a participação da sociedade, por meio do 
Portal do Senado Federal na rede mundial de compu-
tadores, a Internet, seja para trazer informações sobre 
o indicado que melhor esclareçam a sua idoneidade 
técnico-profissional e moral, seja para contribuir com 
indagações a serem dirigidas ao candidato por ocasião 
de sua arguição pelos Srs. Senadores.

Prevemos, ainda, a possibilidade de que seja 
realizada audiência pública, caso a comissão assim 
o decida. Nesse sentido, sugestão havendo do Rela-
tor para exame da mensagem de indicação da auto-
ridade pelo Chefe do Poder Executivo, a fim de que 
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seja aprofundado o debate sobre as qualificações, 
o comportamento social e profissional do indicado, 
haja vista as informações e indagações ou dúvidas 
encaminhadas pelos cidadãos por meio do Portal do 
Senado Federal.

Acreditamos que, desse modo, possamos con-
tribuir para a ampliação da participação popular na 
deliberação do Senado Federal no exame da indica-
ção das autoridades que detêm a responsabilidade de 
exercer os cargos mais altos da República.

Praticamente, estou propondo o exame da auto-
ridade em três etapas: na primeira etapa, sem a pre-
sença do indicado, o Relator apresentará o relatório 
em reunião da Comissão com recomendações, se for 
o caso, para que o indicado apresente informações 
adicionais. Na segunda etapa, será concedida, auto-
maticamente, vista coletiva do relatório por cinco dias 
úteis após a sua apresentação, devendo o mesmo ser 
publicado no Diário do Senado Federal e divulgado 
por meio do Portal do Senado Federal. Então, não é 
aquele exame abrupto do relatório, mas a audiência 
e a carga automática para o conjunto dos Senadores 
e a sua publicação oferecem uma possibilidade clara 
de seu exame aprofundado não só pelos Senadores, 
mas pela sociedade. Na terceira etapa, o indicado será 
submetido à arguição dos membros da Comissão e, 
em seguida, o relatório será votado.

E eu coloco um parágrafo aqui. A resposta nega-
tiva às hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do 
inciso II deste artigo deverá ser declarada por escrito. 
A declaração de que trata a alínea “c” e o inciso des-
se artigo deverá ser acompanhada de documentação 
comprobatória, emitida pelos órgãos competentes. É 
o caso do currículo, a participação em determinados 
órgãos e instituições. E o Portal do Senado Federal 
possibilitará à sociedade encaminhar informações so-
bre o indicado ou perguntas a ele dirigidas que serão 
submetidas a exame do Relator com vistas ao seu 
aproveitamento, inclusive quanto à necessidade de 
realização de audiência pública em face das informa-
ções e indagações recebidas.

Nos Estados Unidos da América do Norte, o 
exame pelo Senado e a aprovação do membro da 
Suprema Corte demoram seis meses. A sociedade 
inteira participa. As organizações profissionais, os 
advogados interagem com o Senado da República. E 
nós estamos, de uma forma um tanto quanto sumária, 
tratando desse assunto. E quero desvincular, de forma 
absoluta, essa minha proposta da aprovação de nosso 
último membro do Supremo Tribunal Federal, que con-
tou, inclusive, com meu voto e o voto unânime deste 
Plenário. Mas estou tratando de me precaver quanto à 
possibilidade de escolhas extraordinariamente rápidas 

de pessoas, de ministros, de indicados que possam, 
em determinadas circunstâncias, não possuir as qua-
lidades do Ministro Fux.

Então, esse projeto de resolução, que propõe 
uma alteração do Regimento Interno do Senado, já foi 
apresentada à Mesa numa sessão anterior.

Vou aproveitar este espaço, nesta tranquila sex-
ta-feira, para algumas considerações, Senador Itamar 
Franco, sobre a nossa reforma política e eleitoral. Tenho 
algumas preocupações com o que pode vir a aconte-
cer nesse processo.

A minha preocupação principal é com o açoda-
mento em relação ao voto distrital.

Ora, o voto distrital já existe no Brasil. O Prefeito é 
eleito num distrito que é o seu Município; os Vereadores 
são efeitos na circunscrição do Município; e eles, num 
contato direto com a comunidade, tratam de questões 
imediatas da vida do cidadão. Preocupam-se com os 
buracos das ruas, com o saneamento básico, com as 
condições do trânsito. 

Os Deputados Estaduais já recebem um voto 
distrital, mas o distrito que os elege é a circunscrição 
da Unidade federada, que é o Estado. A mesma coi-
sa com o Governador e, no nível do Município, com 
o Prefeito.

A tentativa de transformar o Congresso Nacional 
numa assembleia de parlamentares distritais parece 
a mim como uma tentativa de desideologizar o Con-
gresso Nacional.

Nós não teríamos mais os deputados dos gran-
des temas, os deputados das reivindicações difusas da 
sociedade. Nós não teríamos o deputado da educação, 
o deputado da modificação da economia, o deputado 
como o Senador Paim, que acaba de me anteceder 
nesta tribuna, profundamente preocupado com a le-
gislação trabalhista e com o salário mínimo. Teríamos, 
no Congresso Nacional, uma espécie de assembleia 
de presidentes de associação de bairros. Ao mesmo 
tempo, o Banco Central, dominado hoje pelo capital va-
dio, pelo capital financeiro especulativo, passaria cada 
vez mais, sem a participação do Congresso, com essa 
liberdade que já tem hoje, a governar o País. Então, a 
minha preocupação passa por aí. 

Por outro lado, temos a crítica à eleição proporcio-
nal, que tem fundamento, mas acredito que essa crítica 
passa fundamentalmente pela falta de qualidade dos 
partidos e da democracia interna dos partidos.

O caso mais abordado hoje é a eleição do Tiriri-
ca. Não vejo como se possa negar ao Tiririca o direito 
de ser candidato e de se eleger, como se elegeu, De-
putado Federal. Mas a crítica à eleição do Deputado 
Tiririca, que capitalizou um voto, de certa forma, de 
protesto, é que ele, no voto proporcional e na legenda, 
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leva junto ou traz para a Câmara Federal um grupo de 
parlamentares sem voto, e essa crítica nos leva à ideia 
do voto majoritário, do “distritão”. Então, nós não terí-
amos mais o voto de legenda, e os Deputados seriam 
eleitos, independentemente de seus partidos, conforme 
a votação que obtivessem: o mais votado; em seguida, 
o segundo mais votado, e assim por diante.

Mas essa solução traz o efeito do Tiririca ao 
contrário. Imaginem, por exemplo, um parlamentar de 
opinião, como o nosso Senador e ex-presidente da Re-
pública Itamar Franco, candidato a Deputado Federal 
pelas Minas Gerais. Candidato de opinião, político de 
atitude, levaria para a sua votação uma parcela extre-
mamente significativa da população de Minas Gerais; 
faria milhões de votos e, ao mesmo tempo que faria 
milhões de votos, estaria inviabilizando a eleição de 
outros parlamentares menos notáveis e influentes, mas 
que tivessem a sua mesma posição. O Deputado Ita-
mar Franco seria o Deputado mais votado das Minas 
Gerais, mas as suas atitudes e a sua tendência política 
seriam esterilizadas com os votos dados à sua pessoa. 
Isso significa que, no voto majoritário, um candidato de 
opinião estaria esterilizando a possibilidade de depu-
tados que pensem igual a ele viessem também a ser 
eleitos. Seria o efeito do Tiririca ao contrário.

Pensando nessa situação e nessas circunstân-
cias, apresentei ao Senado da República uma proposta 
que já apresentei quando fui Senador há alguns anos 
e que foi aprovada por unanimidade no Senado e ar-
quivada – como sói acontecer com quase tudo que sai 
daqui – na Câmara Federal.

É uma proposta de lista eleitoral dupla: uma lista 
fechada e uma lista aberta. A lista fechada é uma lista 
formulada em uma convenção democrática do partido, 
e essa lista é responsável pela proporcionalidade. Ou 
seja, teríamos eleitos pelo partido tantos Deputados 
quantos viabilizassem a proporcionalidade dos votos na 
lista fechada, a partidária. E outra lista aberta, também 
seria selecionada numa convenção democrática do par-
tido, em que os senhores candidatos seriam eleitos da 
forma proporcional: os mais votados, com seus votos 
excedentes cedidos ao conjunto do partido.

Por que essa fórmula mista? Inspirei-me nos 
ensinamentos do nosso velho Guerreiro Ramos. Não 
estou propondo uma modificação radical, mas estou 
propondo uma modificação criando um modelo alter-
nativo de valorização do partido, do voto da lista, que 
seria o voto programático e de opinião e, ao mesmo 
tempo, mantendo a eleição proporcional paralelamen-
te. No caso, por exemplo, de um determinado partido, 
pelos votos na sua lista, poder eleger onze Deputados, 
seis seriam da lista e cinco, da lista aberta. Seis seriam 
da lista fechada; cinco, da lista aberta. E, à medida 

que a institucionalização desse processo ocorresse, 
nós poderíamos pensar em evoluir para eleições mais 
ideologizadas. 

De qualquer forma, parece a mim que a discus-
são do voto distrital é a discussão que interessa aos 
dominadores da economia e da estrutura política, aos 
detentores do capital, que já não respondem mais ao 
Congresso Nacional. Como não responde o Banco Cen-
tral, que tem gente muito competente para lidar, Presi-
dente Itamar, com a política monetária, mas não tem 
ninguém para formular uma política trabalhista como 
pensa o Senador Paim, uma política de importação, 
uma política de exportação, uma política social, uma 
política de desenvolvimento industrial, ou seja, pensar 
o desenvolvimento na forma global, e não apenas com 
resultados na balança comercial de superávits primá-
rios e coisas que tais.

É uma alternativa que parece, a mim pelo me-
nos, ser interessante, que viabiliza uma evolução, sem 
transformar o Parlamento brasileiro numa espécie de 
parlamento cubano, que nada mais é do que uma fe-
deração de representantes de associações de bairros 
quando, em Cuba pelo menos, o Partido Comunista 
domina a economia e dirige o país.

Aqui seria diferente. Nós seríamos definitivamente 
dirigidos pelo Banco Central, com essa independência 
altamente questionável e pelo capital vadio.

Aproveitei, Sr. Presidente,...
O SR. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª per-

mite?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Como não?
Um aparte ao Senador Itamar Franco. 
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – É sempre 

com muita alegria e atenção que escuto V. Exª. Hoje 
em dia é muito difícil chegarem aqui ao Congresso Na-
cional, seja na Câmara ou no Senado da República, 
candidatos de opinião. V. Exª é um candidato de opi-
nião. V. Exª é um homem que debate e não faz o jogo 
de lá para cá. Tem sempre a sua coerência partidária. 
É por isso que eu sempre o ouço com muita alegria. 
Eu só tenho uma dúvida em relação à lista fechada, 
meu caro e querido amigo Senador. No momento em 
que os partidos brasileiros, seja em nível regional, 
seja em nível federal, têm a sua ditadura – cinco ou 
seis é que mandam no partido –, e formam uma lista 
fechada, se a direção partidária ditatorial não gostar 
deste ou daquele candidato pelas suas ações, porque 
não tem os olhos verdes ou azuis, será muito difícil um 
candidato ser colocado na linha de frente numa lista 
fechada. Acho difícil. Conversando com universitários, 
um deles me disse: “Vou levar 16, 18 anos para chegar 
à cúpula partidária. E se eles não gostarem de mim?”. 
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Aí vem a defesa do candidato avulso, em cujo mérito 
não quero entrar neste momento para não atrapalhar 
o pronunciamento de V. Exª. Mas a lista fechada, meu 
caro Senador, eu acho muito difícil de ser adotada. 
Quem já passou por essa experiência, como eu no 
meu Partido – 26 anos de MDB, PMDB – sabe que é 
muito complicado. A lista fechada, eu a combateria. 
Não creio que ela seja democrática.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Senador, a possibilidade de haver lista fechada 
passará necessariamente pela democratização da 
escolha das chapas nos Partidos, mas uma das críti-
cas que se poderia fazer à lista fechada é que alguns 
dirigentes, entre comillas, “mais espertos” colocariam 
candidatos populares, famosos, como jogadores de 
futebol, o próprio Tiririca na cabeça da lista, e essa 
lista seria secundada pelos seus próprios nomes. En-
tão, estariam sem voto, ou sem opinião, se elegendo 
com esse artifício.

Mas a crítica que se faz a esta possibilidade tam-
bém é bem clara, porque o candidato alternativo, o 
candidato de protesto, tem um limite de popularidade: 
faria em São Paulo 800, 900 mil votos, mas acabaria 
tendo a rejeição do conjunto da população – 12, 13, 
14 milhões de eleitores não votariam porque levariam 
a política mais a sério. Então, na verdade, a lista, ao 
invés de ser reforçada com a participação de celebri-
dades, poderia ser é liquidada com a participação de 
celebridades, com a rejeição pela maioria, não pela 
minoria, em relação aos candidatos colocados.

Mas eu concordo com V. Exª, Senador, que tudo 
passa pela reorganização da democracia partidária, 
senão nós teríamos... Imagina uma lista fechada de 
um determinado partido, com os caciques sem voto. 
Eles se colocariam na lista, mas a lista seria rejeitada 
por inteiro. Poderia ser uma experiência trágica, em vez 
da facilidade de uma eleição. Eu acho que nós temos 
de discutir muito isso.

E a candidatura avulsa me fascina também – é 
o sistema utilizado na Itália em algumas oportunida-
des –, assim como me fascina na legislação italiana 
a possibilidade de um ex-Presidente da República vir 
a ser Senador definitivamente – se não me engano, 
na Itália, sem direito a voto, que só é conseguido no 
processo eleitoral, mas com direito a opinião e à pa-
lavra como todos os outros Senadores, influenciando 
os plenários e as decisões. 

Um Presidente da República, quando abandona o 
cargo, não tem até uma possibilidade de manutenção, 
através de uma pensão, uma vez que não seria lógico 
que ele se transformasse num representante de um 
grupo empresarial privado ou consultor de interesses 
que não fossem os interesses da República. O Sena-

do, como prerrogativa do ex-Presidente, lhe daria a 
condição de ser consultor dos interesses nacionais 
e consultor, sob a perspectiva da visão programática 
que o levou à Presidência da República. 

Como nós vemos, Senador Itamar, temos muitas 
possibilidades de discussão ainda sobre essa reforma 
política, mas não devemos cair na armadilha pura e 
simples do voto distrital, que na verdade não é um voto 
distrital; é um voto majoritário feito no âmbito do Esta-
do, da unidade federada que estaria, de certa forma, 
drenando para um determinado candidato os votos de 
toda uma tendência. E essa tendência, que, no propor-
cional, poderia comparecer ao Senado Federal com 
dez, quinze, vinte, trinta parlamentares, defendendo a 
educação, defendendo a mudança da economia, seria 
absolutamente esterilizada, com uma super votação 
de apenas um representante.

Presidente, a minha intenção nesta manhã era 
colocar ao Plenário do Senado essas ideias. Eu agra-
deço a tolerância e essa expressiva audiência dos Srs. 
Senadores; expressiva não pela quantidade, mas pela 
qualidade da representação nesta manhã.

Durante o discurso do Sr. Roberto Re-
quião, o Sr. Gilvam Borges, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino, 3º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Quero parabenizá-lo, Senador Roberto 
Requião, pelo pronunciamento. Esse tema eleitoral vai 
suscitar bastante debate. 

Inclusive, relativamente à ideia de V. Exª quan-
to ao mandato de ex-Presidente, ressalto que temos 
uma PEC tramitando desde 2007 que propõe que o 
Senado acolha o ex-Presidente com um mandato de 
Senador. 

Quero informá-lo também que o Projeto de Reso-
lução de autoria de V. Exª entra, a partir de hoje até o 
dia 24 de julho, em fase de recebimento de emendas. 
Ele deve ser encaminhado à CCJ antes de seguir para 
a Comissão de Reforma do Regimento Interno, que 
espera a sua criação após decisão da Mesa.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem (quinta-
feira, dia 17), a Presidenta Dilma Rousseff anunciou a 
implantação de 49 Centros Regionais de Referência 
em Crack e outras Drogas em universidades federais 
das cinco regiões brasileiras.

Em solenidade no Palácio do Planalto, a Presi-
denta Dilma reafirmou o compromisso do governo na 

551ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2011



Fevereiro de 2011 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 19 03921 

luta contínua do combate às drogas, especialmente 
o crack. 

Os Centros Nacionais de Referência em Crack e 
outras Drogas serão responsáveis por capacitar, nos 
próximos doze meses, quinze mil profissionais, como 
médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais 
e agentes comunitários.

Em discurso, Dilma ressaltou a importância do 
envolvimento multissetorial no combate às drogas e 
à criminalidade e lembrou que a valorização dos pro-
fessores e professoras do nosso país é imprescindível 
nesse processo e uma meta do seu governo.

No mês que vem, o governo federal lançará o 
maior estudo do mundo sobre o crack, que envolveu 
22 mil pessoas de diversos estados brasileiros. A partir 
da amostragem, a pesquisa traçará o mapa do con-
sumo de crack no país e servirá como embasamento 
para diversas políticas públicas para o enfrentamento 
da droga. 

Cada projeto terá R$300 mil do Fundo Nacional 
Antidrogras (Funad) para a capacitação de trezentos 
profissionais. Ao final de doze meses, serão formados 
14,7 mil profissionais em 844 municípios de 19 estados 
do país. Os cursos vão abordar o gerenciamento de 
casos, a reinserção social e o aconselhamento moti-
vacional, bem como o aperfeiçoamento de médicos 
atuantes no programa Saúde da Família, no Núcleo de 
Assistência à Saúde da Família e de profissionais do 
SUS e do Sistema Único de Assistência Social.

A iniciativa faz parte do Plano Integrado de En-
frentamento ao Crack e outras Drogas, lançado no ano 
passado pelo governo federal.

O Plano prevê também a ampliação do número 
de leitos de internação de usuários, a ampliação do 
número de Centros de Referência de Assistência So-
cial e dos Centros de Referência Especializada de As-
sistência Social, a realização de estudos e pesquisas, 
a ampliação do horário de atendimento do Viva Voz, 
a criação de centros de pesquisa e novas metodolo-
gias de tratamento e reinserção social, e medidas de 
enfrentamento ao tráfico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o governo 
Dilma já deixou claro que vai lutar contra a miséria. O 
slogan, afinal, é: “País rico é país sem pobreza”. 

E como erradicar a pobreza? Será preciso for-
talecer ainda mais a economia, ampliar ainda mais o 
emprego e aperfeiçoar as políticas sociais. Isso signi-
fica, principalmente, melhorar a qualidade do ensino, 
pois ninguém sai da pobreza se não tiver acesso a uma 
educação gratuita, contínua e de qualidade.

Na próxima semana, Sr. Presidente, estaremos 
votando, aqui no Senado, o texto do Projeto de Lei nº 
382/11, já aprovado pela Câmara Federal. Esse projeto 

estabelece critério para o reajuste do salário mínimo, 
que será a inflação média medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação do 
PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos anteriores.

Não constitui novidade dizer que o PMDB é go-
verno e, como tal, vai corresponder à expectativa do 
governo. A base aliada tende a possibilitar que o pro-
jeto seja aprovado nesta Casa sem emendas ao que 
já foi aprovado pela Câmara. 

E a verdade, Sr. Presidente, é que a questão do 
mínimo vai muito além da discussão de se mais ou 
se menos cinquenta centavos por dia para o valor do 
salário. 

É preciso atentar que o aumento do valor do 
salário acima do crescimento da economia provoca o 
mesmo efeito do aumento da carga tributária, que é o 
repasse adiante do custo desse aumento. Por isso, é 
imperioso que o Congresso Nacional discuta e aprove 
a reforma tributária. 

Trabalhadores e patrões, o governo e a iniciativa 
privada, o comércio e a indústria têm sido penalizados 
com o excesso de impostos, taxas e contribuições em 
vigor no Brasil. A cobrança de impostos sufoca os bra-
sileiros. É preciso enfrentar a guerra fiscal e o conflito 
federativo. É preciso simplificar a forma de cobrar tribu-
tos e, principalmente, desonerar a carga tributária. 

A guerra fiscal e a tributação em cascata pro-
vocam distorções nos preços, além de complicar a 
vida das empresas, que gastam fortunas em planeja-
mento tributário para entender suas obrigações com 
o Fisco.

Os impostos sobre consumo, que representam 
47% de toda a arrecadação, são inaceitáveis.

Finalmente, Sr. Presidente, é a reforma tributária 
que vai possibilitar que o Brasil dê um salto de cres-
cimento. E vamos em frente, porque quem anda para 
trás é caranguejo!

A reforma das reformas, a mãe de todas, hoje foi 
abordada por um Senador com capacidade intelectual 
muito bem alinhavada e apurada. Não foi só a men-
te irrequieta e a forma de trabalhar que nos trouxe a 
esta Casa novamente o Senador Requião, que é um 
dos orgulhos, Sr. Presidente, dos nossos quadros do 
PMDB. Três vezes Governador, uma longa carreira lá 
no estado do Paraná, um estado rico e próspero. O 
Senador Requião, sem dúvida, é um dos nossos pon-
tas– de-lança, é um dos quadros mais importantes 
do nosso partido, o PMDB. E S. Exª chega aqui para 
abordar não só aspectos econômicos em pronuncia-
mentos bem abalizados; o Senador Requião traz aqui 
um tema da mais alta relevância, que é a reforma po-
lítica, a mãe de todas as reformas. 
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Acredito que a questão da lista fechada ou da lista 
aberta é decisiva, porque, quando o partido fortalece 
seus quadros, obviamente a sociedade tem condições, 
Senador Requião, de focalizar bem melhor. E, como 
V. Exª disse, o voto distrital já é uma realidade, já está 
aplicado, e a lista fechada, sem dúvida, será a grande 
alternativa, porque, além de ajustar o Partido e depurar 
até os próprios quadros de liderança que lhe deram a 
executiva do Partido, haveria a discussão interna dentro 
dos seus quadros para tirar os seus candidatos e fechar 
essa lista. Portanto, é um debate democrático, pois não 
se pode fechar uma executiva nacional, regional ou mu-
nicipal em um grupo restrito só com a sua diretoria, só 
com a sua executiva; isso será estendido a uma discus-
são ampla nos quadros gerais dos partidos. 

Também é uma incongruência a questão dessas 
avaliações em relação ao coeficiente eleitoral e à dis-
tribuição dessas funções tão importantes dos nossos 
parlamentares que compõem o Congresso Nacional 
e as Assembleias Legislativas.

Portanto, Sr. Presidente, quero me congratular 
com o Senador Requião e lhe dizer da nossa admiração. 
Sou a favor da lista fechada, sem a mista da aberta e 
da fechada, porque ela confunde muito. E espero que 
o Senador Roberto Requião possa ser um dos nossos 
indicados para tratar dessa reforma quando começar 
a implantação ainda este ano.

Aliás, é um comprometimento do Presidente des-
ta Casa, Senador José Sarney, e da Presidente Dilma: 
a reforma tributária juntamente com a reforma política 
será pauta nacional após o Carnaval e irá, sem dúvida, 
alinhavar essas reformas tão importantes.

Minhas congratulações à Presidente Dilma, que 
imprime uma velocidade e uma carga de trabalho muito 
grande ao País. Não se vê muito barulho, mas ela sai às 
11 horas da noite, meia-noite do Palácio, reunido, tecen-
do, costurando, ajustando, trabalhando as políticas. O 
fato de a Presidente estar ali reunindo com os Ministros, 
dando as orientações, discutindo, absorvendo, realmente 
nos anima muito, pois sabemos que temos uma líder à 
frente do Executivo, trabalhando por este País.

Minhas congratulações e que Deus nos proteja 
e ao Amapá, à Amazônia e ao Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Quero parabenizar o Senador Gilvam Bor-
ges pelo pronunciamento e convidá-lo para assumir 
novamente a Presidência para que possamos fazer 
uso da palavra.

O Sr. João Vicente Claudino, 3º Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Gilvam Borges, Suplente de 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Convido para assumir a tribuna desta 
Casa para seu pronunciamento o Senador João Vi-
cente Claudino.

E, se o Senador Requião estiver aí, Zezinho, por 
favor, convoque-o, pois preciso conversar com ele.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Presidente Gilvam Borges, Srªs e 
Srs. Senadores, realmente, esse tema da reforma po-
lítica será um tema de muito debate nesta Casa. Não 
sei se ela é a mãe de todas as reformas, mas acho 
que o Brasil precisa passar por reformas estruturais 
e de legislação a fim de que, principalmente na área 
tributária, fiscal, e na reforma política, principalmente 
no âmbito político-eleitoral, haja verdadeiramente um 
entendimento por parte da população no sentido de 
saber para que serve um partido político e seus re-
presentantes, os quais, legitimamente, trazem para o 
Congresso Nacional e para as Casas Legislativas as 
aspirações maiores de nosso povo.

Fico apenas preocupado é que, depois de for-
mada a Comissão de Reforma Política – e isso eu 
li pela Internet (no site do Senado) –, haja um prazo 
muito pequeno – de 45 dias – para que tenhamos o 
esboço de uma reforma política. Eu acho que esse 
assunto tem de ser debatido profundamente, para 
que não frustremos a expectativa de uma sociedade 
que espera que façamos desta vez não um remendo, 
mas uma reforma política profunda e completa, que 
estabeleça essa relação mais direta de cidadania e de 
representação de partidos políticos e de políticos na 
sociedade brasileira.

Também vivemos um momento, Sr. Presidente, 
de muita discussão neste Senado, não sei se por con-
ta da votação do novo salário mínimo, mas também 
pela própria ação da Presidente Dilma no controle do 
ajuste fiscal para que a economia do País continue 
equilibrada. 

Para tanto, pensa-se em investimentos consolida-
dos, há uma preocupação com a inflação, com o ajuste 
fiscal. Fala-se em muitos números, dívida interna, PIB, 
balança comercial, tamanho do custo do Estado, juros 
altos, burocracia pública, extinguir, extirpar a corrupção 
pública, que faz com que recursos sejam desviados. 
Mas eu venho tratar aqui, hoje, de educação e de ju-
ventude, que também têm uma direta ligação com o 
momento econômico em que vivemos.

É verdade estabelecida que não se constrói uma 
nação desenvolvida sem o concurso de um sólido sis-
tema educacional público. A cidadania, a inteligência e 
a riqueza econômica, assim como o bem-estar social 
de um país têm na escola a sua forja, o seu fulcro, o 
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seu ponto de partida. É ali que tudo começa e tudo 
se constrói. 

Essa afirmação é particularmente verdadeira 
se considerarmos o avanço científico e tecnológico, 
a complexidade e a competitividade a que os povos 
precisam se adequar nos dias atuais. Exemplos que 
demonstram a veracidade dessa assertiva são muitos 
mundo afora. 

Um caso clássico é o da Coreia do Sul, um país 
pobre e dividido por uma guerra civil na década de 
50, no qual um em cada três coreanos era analfabeto. 
Graças a um projeto educacional sério, que, inicial-
mente, privilegiou os oito primeiros anos de ensino, 
o país passou a crescer rápido, a uma taxa média de 
9% ao ano.

Hoje, a Coreia do Sul é um país próspero e oito 
em cada dez sul-coreanos chegam à universidade. Pro-
duz uma grande quantidade de excelentes cientistas, 
o que lhe dá uma tremenda capacidade de inovação 
tecnológica. Por isso, a Coreia do Sul está pronta para 
entrar de forma consistente no Primeiro Mundo, na opi-
nião de Isaac Roitman, membro titular da Academia 
Brasileira de Ciências. 

Em meio à enorme competição do mundo con-
temporâneo, se olharmos exclusivamente pelo aspecto 
econômico, o Brasil desponta como um país que vem 
com força na disputa pelas posições de liderança no 
concerto das nações. Ao menos é o que relata os jor-
nalistas brasileiros que estiveram no recente Fórum 
Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 

Segundo um desses relatos, palestrantes e execu-
tivos que circularam pelo Fórum foram quase unânimes 
em dizer que o novo papel de países como China, Índia, 
Brasil e Turquia se deve ao fato de que “sustentaram 
com êxito o crescimento global do ano passado”. Foi 
o que disse Charles Dallara, diretor-gerente do Insti-
tuto de Finanças Internacionais, que reúne 400 dos 
maiores bancos globais. “Mas com o sucesso, vêm os 
desafios”, acrescentou o executivo. 

Nada mais verdadeiro, principalmente se pensar-
mos na sustentação desse crescimento econômico. 
Nada mais verdadeiro se pensarmos, particularmente, 
na qualificação dos recursos humanos de que necessi-
taremos para manter esse crescimento. Vários estudos 
demonstram claramente essa tese.

O economista Gustavo Ioschpe cita, por exem-
plo, pesquisa em que 76 países foram acompanhados 
durante 32 anos, entre 1960 e 1992. Sem entrar em 
detalhes, para não me alongar, fracassaram comple-
tamente os países que privilegiaram o crescimento 
econômico em detrimento do crescimento humano, 
medido este por uma combinação de indicadores de 
educação e saúde. De outro lado, seguindo a estra-

tégia inversa, ou seja, apostando no capital humano 
para fomentar o crescimento econômico, um terço dos 
países estudados chegou aos objetivos desejados no 
que diz respeito ao seu desenvolvimento.

Nesse sentido, sem trocadilhos, penso que o Bra-
sil não está fazendo a sua lição de casa. Até avançamos 
no cumprimento de metas quantitativas no campo da 
educação, mas a escolaridade média da mão de obra 
nacional ainda é baixa, de acordo com comparações 
internacionais.

Numa situação de relativa escassez de oferta 
de força de trabalho, isso contribui para ganhos sala-
riais incompatíveis com aumentos de produtividade, o 
que estimula a inflação no curto prazo e compromete 
o crescimento econômico no médio, segundo Paulo 
Paiva, ex-Ministro do Trabalho. Eis aí apenas um dos 
perigos do crescimento econômico sem sustentação 
adequada, no que diz respeito ao investimento na edu-
cação da população. 

Aqui chegamos propriamente à questão central 
que desejo abordar neste pronunciamento, Sr. Presi-
dente. Refiro-me ao correto tratamento dessa questão, 
que envolve, sem dúvida, a adequada formação da ju-
ventude brasileira, tanto para o mercado de trabalho, 
quando para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, é indiscutível o valor da educação. 
Assim o dizem os próprios jovens. Pesquisa recente, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômica (Ibase) e pelo Instituto de Estudos, Forma-
ção e Assessoria em Políticas Sociais (Instituto Pólis), 
mostrou que a educação ocupa o primeiro lugar entre 
as preocupações dos jovens brasileiros. 

Não é por acaso. Eles sabem muito bem que 
precisam ganhar a vida e que uma boa formação é in-
dispensável para buscar um futuro melhor num mundo 
cada vez mais complexo e em constante transforma-
ção. Os números disponíveis, contudo, mostram uma 
situação extremamente desfavorável para eles.

Artigo recente do Professor José Pastore, pro-
fessor de Relações do Trabalho da USP, aponta que, 
apesar de vivermos um momento muito bom no que 
diz respeito à oferta de emprego, 45% dos desem-
pregados são jovens entre 15 e 24 anos. É um dado 
desolador, por si só, que mostra o drama vivido por 
nossa juventude. 

A partir dos 18 anos, os que não vão seguir para 
o ensino superior precisam buscar emprego. Entre os 
que vão para a universidade, alguns trabalham en-
quanto estudam, especialmente os mais pobres, que 
precisam disso para ajudar a custear seus estudos. Os 
demais começam a se formar por volta dos 21 ou 22 
anos de idade. Em todos os casos, os jovens precisam 
encontrar seu primeiro emprego. 
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É então que começa o drama da nossa juventu-
de. Não há nada mais frustrante para o jovem do que 
ter nas mãos um diploma, após anos de estudo, e não 
conseguir trabalho. As consequências disso são terrí-
veis, como apontarei adiante. Antes, vamos às causas 
dessa frustração. 

Os jovens que terminam o segundo grau regular 
não receberam, na escola, qualquer preparação para 
o mercado de trabalho. E, pior, estão muito pouco 
preparados naquilo em que aprenderam nas nossas 
precárias escolas públicas, frequentadas pela maioria 
dos jovens brasileiros, dado o anacronismo e a carên-
cia do nosso sistema educacional.

Ainda de acordo com o professor Pastore, os que 
tiveram a fortuna de concluir o ensino superior também 
não conseguem o seu primeiro emprego em razão da 
precariedade das faculdades brasileiras – que não 
preparam adequadamente para o mercado de trabalho 
–, e da resistência das empresas em contratar jovens 
sem experiência.

A melhoria e a adequação do ensino ao mercado 
de trabalho são tarefas urgentes e de mais longo pra-
zo. Mas há outra medida, passível de implementação 
mais rápida, que é o incentivo adequado às empresas 
para que contratem os jovens recém-formados e sem 
experiência.

Ainda segundo o professor Pastore, basta que 
se reduzam os custos, os encargos de contratação 
dos jovens nessa condição, iguais aos despendidos 
para contratar um profissional experiente, de 102,43% 
sobre o valor do salário. A redução desse percentual 
para cerca de 60% serviria, segundo ele, para quebrar 
o círculo vicioso entre a falta de contratação e a falta 
de experiência.

E aqui, Sr. Presidente, eu queria relatar, Sena-
dor Marcelo Crivella, que eu assistia ontem ao Jornal 
Nacional – e quero parabenizar a TV Globo e o Jornal 
Nacional –, a uma série de entrevistas denominada 
Caminhos do Desenvolvimento. E ontem, por coin-
cidência, falavam da qualificação da mão de obra e 
principalmente dos Ifets. Nós temos que elogiar o 
Presidente Lula por essa ideia brilhante e pela dina-
mização e extensão dos Ifets a áreas e a regiões im-
portantes que estão desassistidas. No Piauí mesmo, 
antes do Presidente Lula, nós tínhamos três Ifets; ao 
final do seu Governo, nós chegamos quase a 15, e 
precisamos de mais. 

E a reportagem relatava que, em alguns cursos, 
principalmente em Estados da Região Sudeste, as em-
presas estão contratando alunos que estão entrando 
no Ifet, no seu primeiro ano. As empresas estão con-
tratando essa mão de obra qualificada. Vi cursos, como 
Mecânica Ferroviária, em que todos os que assumi-

ram na turma ontem, primeiro dia de aula, já estavam 
contratados pela falta de qualificação e carência do 
mercado. Há um dado estarrecedor: nos próximos dez 
anos, o Brasil precisará de mais de 950 mil carreteiros. 
E hoje há transportadoras que compraram caminhões 
que, pela sua modernização, valem de R$500 mil a 
R$600 mil. Há um equipamento como esse, mas não 
há o motorista, o carreteiro qualificado para operar 
uma máquina tão moderna. 

Então, vê-se a falta de qualificação profissional. 
Como consequência, Senador Marcelo Crivella, há 
inflação na construção civil pela escassez de mão de 
obra, de mestre de obras, de servente, de pedreiro. E 
isso faz com que esse custo seja repassado a nossa 
construção civil lá no Piauí. E tenho certeza de que 
no Rio de Janeiro, no Amapá não é diferente, de ma-
neira alguma. 

Então, também, eu trato, nesse tema educação, a 
inflação gerada pela escassez da mão de obra e a baixa 
qualificação da mão de obra. Um aparte a V. Exª.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador João Claudino, eu não poderia deixar de vir 
aqui para aplaudi-lo. O pronunciamento de V. Exª é 
o pronunciamento de um estadista, aquele que con-
segue enxergar o País no seu futuro. Nós políticos 
somos assim, nós enxergamos o futuro. O Judiciário 
julga o passado, o povo está preocupado em sobre-
viver, pensa no presente. V. Exª vislumbra o Brasil 
através dos olhos da educação. A Bíblia nos ensina, 
no livro de Provérbios, a amar a sabedoria. Ela es-
tava com Deus na criação do mundo. De tal maneira 
que os evangélicos no mundo inteiro se caracterizam 
por estudar a vida toda – em casa, no trabalho, na 
igreja; estudar a Bíblia, sobretudo. Ensinam as crian-
ças a ler e escrever. E isso tem mostrado, nos países 
de clima temperado, o avanço que eles tiveram pela 
educação. Não têm os mesmos recursos, eu diria, 
naturais que nós temos, mas se devotaram à causa 
da educação. Na África, onde eu vivi, na África do Sul 
e na África em geral, se o senhor for às construções, 
verá que elas são modestas, mas muito benfeitas. Lá 
os pedreiros – homens e mulheres – têm escola de 
pedreiro. Então, eles aprendem a fazer paredes re-
dondas, arcos, paredes se ligando de várias formas. 
A construção é espetacular, embora os países não 
tenham os recursos que temos. Aqui a formação do 
pedreiro é historicamente no canteiro de obra, primeiro 
carregando tijolo, depois misturando a massa, depois 
aprendendo a botar o prumo, um tijolo em cima do 
outro. Mas, depois, por falta de uma escola de prática, 
essa parede torta vai ficar num nível com uma massa 
de espessura enorme, gastando um material que não 
precisava, causando inflação. E é uma pena, porque 
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isso, muitas vezes, demora mais tempo e fica muito 
malfeito; a colocação de ladrilhos, o próprio concreto. 
Você vê que nossas calçadas, no Brasil inteiro, são 
todas quebradas; nossas ruas são péssimas, esbura-
cadas. Digo isso como engenheiro civil. Os engenhei-
ros, no Brasil, têm excelente formação. As colunas, 
as lajes, as vigas, a fundação e o estaqueamento das 
obras no Brasil são muito mais econômicas do que o 
código de obras da Europa. Lá, eles são muito mais 
conservadores do que nós. Aqui, alcançamos gran-
des vãos. Temos obras bonitas, como Brasília, que é 
um monumento da força criativa da nossa raça. Mas, 
quando vamos para pedreiro, carpinteiro, servente, 
eletricista, bombeiro, ladrilheiro, pintor, gesseiro, são 
pessoas formadas no suor do campo de batalha. E aí 
falta, realmente, saber fazer a conta, calcular, ter visão 
espacial, levantar dimensões e também quantidades. 
V. Exª toca num assunto extraordinário. Precisamos, e 
urgentemente, devotar-nos a isso. O Presidente Lula 
deu os primeiros passos, mas cabe a nós, aqui, abanar 
essa chama e fazer com que esse fogo permaneça 
aceso no nosso País. Parabéns a V. Exª e desculpa por 
ter sido demorado. O Regimento me dá dois minutos 
para o aparte, mas demorei pelo entusiasmo de ver 
V. Exª, numa frase lapidar, dizer: “Olha, não adianta 
crescimento econômico sem crescimento humano. E 
os índices são saúde e educação”. Parabéns!

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) – 
Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, que enriquece 
meu pronunciamento. Por isso, essa ideia do professor 
José Pastore, Senador Marcelo Crivella, ou seja, re-
duzir o encargo social para que as empresas ajudem, 
participem, de maneira efetiva, na formação, na qualifi-
cação da mão de obra que ela mesma irá utilizar. Quer 
dizer, será uma formação já com a garantia do trabalho. 
Então, isso será um alento muito importante, e vimos 
isso, ontem, na reportagem do Jornal Nacional.

Mas o que se vê, enquanto nada disso ocorre, 
é a tragédia em que se encontra mergulhada a nos-
sa juventude. Frustrada, sem emprego, sem dinheiro 
e sem perspectiva de vida melhor à vista, torna-se 
presa fácil das drogas, da violência, de toda sorte de 
infortúnios, como gravidez precoce e, muitas vezes, 
desamparada.

Não me parece necessário citar dados sobre a 
epidemia das drogas, de tão evidente que ela é, mas 
há outros números a considerar. Entre 1979 e 2008, 
as armas de fogo mataram 550 mil pessoas no Brasil. 
Precisamente os jovens entre 15 e 24 anos foram as 
maiores vítimas, somando 37,5% do total, segundo 
estudo do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz. 

O número de bebês, com mães de menos de 15 
anos, aumentou 29% entre 1994 e 2005, de acordo 

com estudo do Unicef. O próprio Unicef correlaciona o 
nível educacional das jovens com gravidez precoce, o 
que mostra outra grave consequência do nosso péssi-
mo sistema educacional. 

Números do Ipea, publicados na semana passa-
da, também confirmam o óbvio na relação entre edu-
cação e emprego: o nível educacional das pessoas 
garante melhores chances de emprego. Segundo o 
Ipea, o número de desempregados caiu 31,4% entre 
2005 e 2010, mas, entre os 10% que têm os menores 
rendimentos, que recebem menor remuneração por 
trabalho, não houve queda, e, sim, aumento. Então, 
quanto melhor a qualificação, melhor a remuneração. 
O que houve foi uma crescente oferta de emprego. 
E, para aquele com menor qualificação, que recebe 
menor remuneração, o que houve foi um desemprego 
maior. O desemprego para essa faixa de menor remu-
neração, com mais baixa qualificação, cresceu 44,2% 
(subiu de 23,1% para 33,3%), segundo o Ipea divulgou 
na semana passada.

Na outra ponta, entre os 10% que ganham mais, 
o desemprego caiu 57,1% (de 2,1% para 0,9%). Então, 
quanto mais qualificado, melhor o rendimento, melhor 
a remuneração, e a oferta de trabalho é muito maior. 
Está aí o mercado, precisando, cada vez mais, de tra-
balhadores qualificados. 

Quanto à desigualdade, no período entre 2005 e 
2010, entre essas duas pontas – o melhor qualificado 
e o pior qualificado –, a relação de desemprego entre 
os que ganhavam menos e os que ganhavam mais 
era de 11 vezes em 2005. Em 2010, passou para 37 
vezes a diferença do salário de quem ganha menos, 
com baixa qualificação, e aquele que ganha mais, com 
uma excelente qualificação.

Como se vê, a chance da solução da maior parte 
dos problemas da nossa população e, particularmen-
te, dos jovens está numa profunda reforma do nosso 
sistema educacional público, que possa adequá-los ao 
mercado de trabalho, às necessidades de crescimento 
econômico e social do País e à formação dos quadros 
científicos de que precisaremos se quisermos ocupar 
lugar de destaque no concerto das nações.

A Presidente Dilma Rousseff anunciou, como 
prioridade principal do seu Governo, o combate à mi-
séria. Trata-se de decisão indiscutível, na medida em 
que a miséria envergonha qualquer nação do mundo, 
em qualquer instância. Mas é certo, no entanto, que 
a miséria não será jamais combatida de forma con-
sistente e sustentável sem o concurso de um sistema 
educacional público, capaz de responder às reais ne-
cessidades da Nação brasileira. 

Todo o desenvolvimento de uma nação pode e 
deve ser construído na escola, desde os primeiros 
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cuidados com as crianças ainda em tenra idade. Sem 
esse recurso, faltarão os alicerces para a construção 
de uma sociedade saudável e rica. A juventude estará 
perdida e, com ela, estará perdido o futuro do País.

Muito obrigado. 
Era o que eu tinha a registrar nesta manhã.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/

PMDB – AP) – Senador João Vicente Claudino, a Mesa 
registra as congratulações e os parabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento desta sexta-feira. São considerações 
importantíssimas e subsídios para o Governo Federal 
se ajustar e se incentivar com as considerações do 
pronunciamento inflado de V. Exª. Portanto, a Mesa 
registra os parabéns a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) –Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 43/2011/GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde – PV 
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão 
de Educação – CE.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB.

OF. Nº 44/2011/GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde – PV 
uma vaga de Titular a que tem direito na Comissão de 
Assuntos Sociais – CAS.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB.

OF. Nº 45/2011//GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde – PV 

uma vaga de titular a que tem direito na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argelo, Líder do PTB.

OF. Nº 46/2011/GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde – PV 
uma vaga de Titular a que tem direito na Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle – CMA.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argelo, Líder do PTB. 

OF. Nº 47/2011/GLPTB

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro – PMDB uma vaga de 
Titular a que tem direito na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária – CRA.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração. – Se-
nador Gim Argello, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Os ofícios que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Mesa recebe o Ofício GLPMDB nº 
049/2011, agora, da data de hoje:

Sr. Presidente, nos termos regimentais, 
tenho a honra de encaminhar a V. Exª os no-
mes dos Senadores Vices-Líderes do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB): 
Senadores Vital do Rêgo, Eduardo Braga, Gil-
vam Borges, Waldemir Moka, Ricardo Ferraço, 
Casildo Maldaner.

Na oportunidade, renova a V. Exª votos 
de apreço e consideração. – Líder do PMDB, 
Senador Renan Calheiros.

É o seguinte o ofício recebido:
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OF. GLPMDB Nº 49/2011

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de enca-

minhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores 
Vice-Líderes do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB.

Senadores:  – Vital do Rêgo – Eduardo Braga 
– Gilvam Borges – Waldemir Moka  – Ricardo Fer-
raço – Casildo Maldaner.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. Bloco/
PMDB – AP) – A Mesa encaminha à publicação nos 
procedimentos, na liderança da Drª Cláudia.

Convido a cessar as ligações, por meio do celu-
lar, o Senador Crivella. E peço que se posicione para 
assumir a tribuna, por gentileza.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, V. Exª traz a esta Casa a majes-
tade da figura de Dom Pedro II, o mais conspícuo de 
todos os brasileiros. Sentado, solenemente, à mesa, 
como Presidente da nossa sessão, V. Exª nos traz a 
lembrança do grande brasileiro Dom Pedro II, o mais 
conspícuo, na sua época, dos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. telespecta-

dores da TV Senado, Srªs e Srs. ouvintes da Rádio 
Senado, ilustres visitantes e servidores desta Casa, 
a Folha de S.Paulo, verdadeiro baluarte nacional na 
luta pela liberdade da informação, completa 90 anos 
de existência. É um fato importante. Atravessou crises 
econômicas, que não foram pequenas, dilúvios de 
ódios e de paixões, que fazem parte da política brasi-
leira. A Folha de S.Paulo está completando 90 anos! 
Esse é um marco para nós, um alento para todos os 
brasileiros, porque mostra que, nesses 90 anos, mes-
mo com momentos de exceção, em que fechamos o 
Parlamento, em que fomos governados por ditadores 
– atravessamos momentos difíceis, de intensas crises 
econômicas, financeiras e cambiais –, temos a cele-
brar um órgão da imprensa que resistiu a isso tudo, 
mostrando que o povo brasileiro ama, realmente, a 
liberdade, a justiça e a democracia.

São 90 anos de existência e de vigília incansá-
vel, para que os brasileiros tenham acesso a um veí-
culo confiável de comunicação. A excelência do jornal 
é demonstrada em números. Por 25 anos, a Folha 
manteve a liderança no número de exemplares vendi-
dos no Brasil. Atualmente, é um dos jornais de maior 

circulação do País, além de ser, inegavelmente, um 
dos mais influentes.

O jornal começou a circular em 19 de fevereiro 
de 1921, com o nome de Folha da Noite. Seus fun-
dadores foram Olival Costa e Pedro Cunha. Em 1925, 
foi criada a Folha da Manhã, edição matutina da Fo-
lha da Noite.

Por ter apoiado a candidatura de Júlio Prestes, 
um paulista, à Presidência da República, o jornal foi 
empastelado, isto é, depredado e fechado, em 24 de 
outubro de 1930, quando saiu vitoriosa a revolução 
que colocou no poder o gaúcho Getúlio Vargas. Mas 
foi breve esse período, esse ato. Esse eclipse foi curto. 
Em janeiro de 1931, o jornal foi vendido para Octaviano 
Alves Lima, cafeicultor, que priorizou a defesa dos in-
teresses dos produtores agrícolas. Além disso, adotou 
a linha editorial de defesa do liberalismo e de oposi-
ção ao Estado Novo. Contou, no período da ditadura 
Vargas, com nomes de expressão como Diógenes de 
Lemos Azevedo; Guilherme de Almeida, considerado o 
Príncipe dos Poetas Brasileiros; e Rubens do Amaral. A 
tiragem diária saltou de 15 mil para 80 mil exemplares, 
um número respeitável para os anos 30.

Em 1945, o controle da companhia, que já se 
denominava Empresa Folha da Manhã, passou para 
as mãos de José Nabantino Ramos. Como o jornal era 
voltado para a classe média, adotou-se a imparciali-
dade como linha editorial e a defesa do ensino públi-
co e da cédula única. Em julho de 1949, foi lançada a 
edição vespertina, com a denominação de Folha de 
S.Paulo da Tarde.

Em 1953, a empresa transferiu suas atividades 
para o prédio ocupado ainda hoje, na Alameda Barão 
de Limeira, onde funciona a administração, a redação, 
a publicidade e as oficinas de composição e impres-
são. Lá se encontram, atualmente, os jornais do gru-
po: Folha de S.Paulo e Agora. Lá também funcionou 
o jornal Notícias Populares, que foi publicado entre 
1963 e 2001.

Uma nova fase teve início em 1º de janeiro de 
1960, quando houve a fusão das três Folhas (da Ma-
nhã, da Tarde e da Noite), quando foi adotada a de-
nominação que conhecemos atualmente: Folha de 
S.Paulo.

Em agosto de 1962, Octávio Frias de Oliveira e 
Carlos Caldeira Filho assumiram o controle da empre-
sa Folha da Manhã. A família Frias se encarregou de 
manter o jornal com a qualidade com que ele chegou 
ao seu 90º aniversário e que o mantém entre os jornais 
de maior circulação do nosso Brasil.

Em 1973, demonstrando seu pioneirismo em 
avançar no mundo da informação, a empresa criou o 
Banco de Dados de São Paulo, destinado a armaze-
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nar os arquivos de foto e de texto, e a biblioteca da 
empresa.

Creio que V. Exªs hão de convir que a democra-
cia depende, e muito, de uma imprensa independente. 
Por isso, temos de reconhecer a importância do papel 
assumido pela Folha de S.Paulo para a redemocrati-
zação do nosso País, quando se encontrava em plena 
vigência o regime militar, imposto em abril de 1964.

Em 1975, sob a direção do jornalista Cláudio 
Abramo, o jornal começou a se destacar por adotar um 
posicionamento político que não agradava os militares 
e também por permitir a publicação de textos que di-
vergiam do Governo. Exemplo disso foi a criação, no 
dia 22 de junho de 1976, da seção denominada Ten-
dências/Debates, um espaço destinado à publicação 
de artigos de intelectuais e de políticos perseguidos 
pelo regime militar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde os 
anos 80 do século passado, a Folha é um dos jornais 
de maior destaque do País. Em 1983, tornou-se a pri-
meira redação informatizada da América do Sul, com 
a instalação de terminais de computadores para a re-
dação e a edição de textos. Em 1984, mais uma vez, 
a Folha se destaca ao criar o Manual de Redação, no 
que se expõe uma concepção do jornal, da política 
editorial às fases da produção.

A Folha de S.Paulo destacou-se em relação aos 
demais veículos de comunicação na campanha das 
Diretas Já, o que resultou na criação de um documen-
to interno denominado A Folha depois da Campanha 
Diretas Já, no qual se propunha um modelo de jorna-
lismo crítico, pluralista, apartidário e moderno.

O dinamismo de um jornal de incontestável su-
cesso e independência não deixa de incomodar cer-
tos setores do poder político. Dessa forma, em março 
de 1990, a Folha foi invadida por agentes da Polícia 
Federal, num gesto de truculência, sob o pretexto de 
busca de irregularidades administrativas.

Em 1993, a Folha tinha uma tiragem de 420 mil 
exemplares durante a semana e de mais de 700 mil 
aos domingos. Em 1994, com o lançamento de fas-
cículos encartados do Atlas Folha/New York Times, 
a tiragem dominical, Srªs e Srs. Senadores, atingiu a 
marca quase inacreditável de 1.117.802 exemplares, 
que a transformou no primeiro jornal brasileiro a supe-
rar a marca de um milhão de exemplares, com direito 
a registro no Guiness Book, o Livro dos Recordes, na 
edição de 1996. Foi algo que impressionou o mundo: 
a edição de domingo de um jornal de um País ainda 
em desenvolvimento vendeu mais de um milhão de 
exemplares.

A Folha de S. Paulo continua mantendo-se em 
primeiro lugar no que diz respeito à tiragem dos jor-

nais brasileiros. Novos tempos, novos meios de co-
municação, e a Folha mantém seu o pioneirismo. Em 
abril de 1996, foi lançado o primeiro serviço online de 
grande porte no Brasil, o Universo Online – UOL, em 
caráter experimental, com acesso aberto a todo usu-
ário da Internet. Em setembro, deu-se a fusão com o 
Brasil Online – BOL, do Grupo Abril, dando origem a 
uma nova empresa, a Universo Online S.A., a primeira 
associação entre dois grandes grupos de comunica-
ção do País.

Desde meados dos anos 90, o Grupo Folha dis-
põe de um moderníssimo parque gráfico, localizado 
em Tamboré, na cidade de Barueri, a 35km de São 
Paulo, o Centro Tecnológico Gráfico – Folha (CTG-F), 
considerado, para orgulho nosso, o maior da América 
Latina. Lá são realizados, atualmente, os trabalhos de 
impressão dos jornais Folha de S. Paulo, Agora e Va-
lor Econômico, este último, de criação relativamente 
recente. Aliás, o Valor Econômico, especializado em 
economia, como diz o nome, é resultado da associa-
ção também de dois grandes grupos de comunicação: 
o Grupo Folha e o Infoglobo, do Rio de Janeiro, da 
minha terra. Essa publicação, Valor Econômico, foi 
lançada em 2 de maio de 2000 e demonstra preocu-
pação em atender segmentos específicos de merca-
do. É impresso, simultaneamente, em Barueri – os 
exemplares ali produzidos circulam em São Paulo – e 
em Duque de Caxias, cujos exemplares circulam no 
Rio de Janeiro.

Srªs e Srs. Senadores, era necessário traçar, 
ainda que de forma bastante resumida, a trajetória 
histórica desse importantíssimo veículo de comuni-
cação em que se transformou a Folha de S. Paulo, 
para que V. Exªs pudessem melhor avaliar a serieda-
de com que sempre se conduziu, no afã de manter 
bem informados os brasileiros. Sua isenção e sua luta 
pela independência como instrumento de informação 
a fazem merecedora das maiores homenagens deste 
Parlamento no seu 90º aniversário.

Meus votos são de que o objetivo que sempre 
norteou os editores, no sentido de fornecer aos leitores 
informação isenta e completa, seja perseguido sem-
pre, com a seriedade e a competência já conhecidas 
e consagradas pelos leitores brasileiros.

Então, permiti-me submeter aos Srs. Senadores o 
requerimento de uma sessão solene, para que pudés-
semos festejar não apenas os 90 anos desse grande 
jornal, mas também os 90 anos em que os brasileiros 
conseguiram manter a liberdade de imprensa viva e 
atuante, é verdade que com alguns melancólicos eclip-
ses. Inclusive, o Senador Suplicy, que é de São Paulo, 
também um entusiasta dessa sessão solene – há pou-
co, falávamos pelo telefone –, ressaltava que não se 
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trata apenas da celebração dos 90 anos de um jornal, 
mas também da celebração de 90 anos em que, com 
todas as dificuldades dos processos de nossa evolução 
social, econômica, política, pudemos manter acesa a 
chama da liberdade, numa das suas mais importantes 
características, que é a liberdade da imprensa.

Hoje, antes de terminar, Sr. Presidente, eu gostaria 
de citar – está na página C-13 da Folha de hoje – um 
assunto muito interessante, que diz: “DNA de negros 
e pardos do Brasil é muito europeu”. É interessante. 
Permitam-me trazer aqui uma reminiscência.

Todos sabemos que o Brasil era habitado pelos 
índios quando chegaram os portugueses e quando 
chegaram também os franceses, sobretudo na minha 
terra, na Ilha de Villegagnon. Para os europeus do norte, 
os anglo-saxões, as mulheres de pele escura tinham 
uma conotação de sub-raça. Em todo o Renascimento, 
as pinturas dos grandes mestres europeus retratavam 
os anjos e os santos e até a Virgem Maria, que era 
uma dama ilustre, mas do Oriente Médio, como loiros, 
como pessoas de olhos claros. Os anjinhos sempre 
eram retratados de cachinhos dourados. A pele more-
na não era prestigiada.

Villegagnon punia com morte seus companheiros 
que fornicassem com as índias, que eram generosas 
nesse aspecto e que receberam com furor uterino os 
portugueses. Eram as mães dos primeiros heróis, por-
que as mulheres brancas que vieram da Europa não 
sabiam criar filhos no clima tropical: com seu cueiro, 
com sua mantinha, aqueciam os bebês, que pegavam 
infecção no ouvido e na garganta e morriam. As índias, 
naquela ocasião, já tomavam dez banhos por dia. O 
português, o francês, o alemão que aqui chegaram no 
século XVI não se lembravam a última vez que tinham 
tomado um banho. As índias nos dão os curumins, que 
estão na gênese do heroísmo da nossa raça. Foram 
eles que vararam aquelas matas espessas, subiram 
e desceram montanhas, fugiram de cobras e de on-
ças, atravessaram a caatinga e os sertões, balizaram 
uma das maiores geografias do mundo, a golpes de 
tenacidade e de bravura, e nos deram uma gênese 
extraordinária no concerto das nações.

Todos sabem que a riqueza do Brasil começa 
com a cana-de-açúcar e chega ao nosso tempo com 
o café. A cana-de-açúcar era produzida pelo negro, 
bem como o café. Os negros vieram da África para nos 
ajudar. Os negros têm sua característica própria. Se os 
índios eram pé de vento, se os índios queriam caçar, 
pescar, entrar pelas matas, viver aventuras, a índole 
do homem africano – digo isso como quem viveu dez 
anos na África –, a índole que vinca a alma do povo 
africano é mais dada à rotina, à permanência, à per-
sistência, ao trabalho do dia a dia, que, muitas vezes, 

não é, eu diria, a vocação nem da raça branca nem da 
raça vermelha. Então, foram os negros que enfrentaram 
a epopeia de plantar e colher a cana, de levá-la até o 
engenho, de purgar o açúcar, de suportar a senzala. 
E fizeram isso em regime de trabalho de doze horas 
por dia, de sete dias por semana e de doze meses por 
ano, em mais de 350 anos.

Nossos avós, nossos antepassados, todos sabemos, 
diziam – isso está nos livros; aqui, não quero tecer qual-
quer comentário de valor aos meus pais, aos meus avós, 
aos meus antepassados, a quem devo este País na gran-
deza e até este Senado e esta tribuna – que as mulheres 
brancas eram para casar, que as índias eram para o amor, 
que as negras eram para trabalhar. Mas as negras, que 
trabalharam muito e construíram este País, tinham também 
um sentimento que encontrei na África: a mulher africana 
quer ter um filho por ano, e não é muito relevante quem 
seja o pai; o importante é o filho. A estrutura de família é 
algo ainda em formação na África, por questões referentes 
ao lobola, por questões tribais, por questões de tradição. 
Isso nos trouxe uma grande tragédia, que foi a Aids, devido 
realmente ao fato de os homens terem muitas mulheres e 
ainda viverem, sobretudo na área rural, no sistema da po-
ligamia. Pois bem, as mulheres negras nos deram muitos 
filhos. Não nos negaram nem o trabalho, nem o esforço, 
nem os seios, porque não há um de nós que, em quais-
quer dos ramos de sua família, dos seus antepassados, 
não tenha sido amamentado por uma mãe negra.

Sr. Presidente, tudo isso se fundiu nesse caldeirão 
racial, onde, há quinhentos anos, forma-se a alma e 
o homem brasileiro. O estudo que está à página C-13 
da Folha de hoje devia ser lido por todos os brasilei-
ros. Vejam o que diz a Folha de S.Paulo: “Variação 
de região para região do país é baixa”. Em termos de 
herança genética, é pequena a variação. E nos adver-
te sobre a cor da pele. Meu Deus, quantas guerras se 
travaram por causa da cor da pele!

Os portugueses que vieram para cá se encan-
taram com as índias porque, sabemos, a Península 
Ibérica é a esquina do mundo. Ali passaram celtas, 
godos, visigodos, romanos, mas passaram os mouros 
também, que vieram da Mauritânia, que eram árabes, 
cujas mulheres eram muito bonitas, de cabelos negros, 
de olhos negros, e fizeram, então, todos os devaneios 
do espanhol e do português, que lhes eram escravos. 
Então, eles não eram como os anglo-saxões, que con-
sideravam as mulheres de pele escura uma sub-raça. 
Aqui, apaixonam-se pelas índias e pelas africanas, 
embora a civilização portuguesa também nos tenha 
trazido a sífilis, o que foi terrível para o princípio da 
nossa constituição genética.

Aqui, diz-se que, dos milhões e milhões de genes 
do código genético do nosso DNA, a cor da pele se 
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relaciona a poucos genes. Portanto, esse é um parâ-
metro enganoso. Aqui, o repórter, muito feliz – quero 
parabenizar a Folha de S.Paulo –, mostra que, no 
Brasil, brancos, pardos e negros, todos eles têm uma 
constituição genética muito semelhante.

Vou citar um dado: um negro do Rio Grande do 
Sul, por exemplo, o Paim, tem 43% de DNA europeu, 
44% de DNA africano e 1% de DNA indígena. Já o 
negro, no meu Rio de janeiro, é um pouquinho mais 
africano, apenas 5% a mais: 40% do DNA dele é euro-
peu, e tem um pouquinho menos de índio. No Pará – é 
interessante, que coisa! –, o DNA europeu dos negros 
é muito maior do que o africano.

Quero dizer para os senhores o seguinte: fui mis-
sionário na África durante dez anos e eu já havia des-
coberto essa questão do DNA antes dos cientistas.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Marcelo Crivella, permita-me um aparte?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Já vou lhe conceder um aparte, Senador Mozarildo. 
V. Exª é um homem da Medicina. Eu já havia desco-
berto isso e vou explicar a V. Exª por quê.

Na África, em 1993, ainda na época do Apartheid, 
fui missionário. Houve um certo, vamos dizer assim, 
constrangimento tanto por parte dos negros como 
dos brancos. O corretor de imóveis que procurei para 
me ajudar a encontrar o salão – eu era missionário, 
precisava de um local – disse: “Onde é que você está 
pensando em procurar o salão?”. Falei: “Em frente à 
estação”. Ele falou: “Como?”. Isso ocorreu numa ci-
dadezinha chamada Durban, na Zululand. Ele disse: 
“Como? Que estação?”. Eu disse: “Estação de trem”. 
“Ah, o senhor deve estar brincando comigo”. Eu disse: 
“Por quê?” “Porque ali é área dos negros. Nasci aqui, 
tenho 32 anos, nunca fui lá. Eu nunca fui lá!” E era 
uma distância de cinco quilômetros de onde estáva-
mos sentados, conversando.

Era o Apartheid absoluto, inexpugnável, na alma, 
na letra da lei, na cultura. Em todos os lugares, en-
contrava-se a separação, até mesmo na praia! Havia 
a praia dos brancos: por dez quilômetros, não podia 
haver mais ninguém. Havia a praia do índio e a praia 
do negro. Havia os bairros brancos, negros, indianos, 
bem como as escolas brancas, negras e indianas. No 
comércio e nas praças, nem o branco podia entrar nos 
do negro, nem o negro podia entrar nos do branco. Era 
um Apartheid completo. Então, não me conformei com 
aquilo e fui sozinho. E, sozinho, abri o nosso primeiro 
local de trabalho. 

Os negros vinham, olhavam e não queriam en-
trar. Por quê? Porque achavam muito suspeito: como é 
que esse branco está aqui tentando falar de Deus, falar 
de Jesus! Eles, então, não vinham. Para os brancos, 

eu era, talvez, um ingênuo, um desinformado. Para os 
negros, eu era um suspeito.

Com um ano, nós já reuníamos 50 mil pessoas 
nos estádios e, de alguma forma, aquela população 
negra, na minha maneira de ser – minha e dos outros 
que foram comigo –, na maneira de falar, de cantar, 
de pregar, via alguma negritude, via alguma afinidade. 
E as barreiras caíram, quebraram. E não só na África 
do Sul, mas encontrei a mesma coisa no Maláui, no 
Zimbábue, no Quênia, em Uganda, no Lesoto, na Su-
azilândia, na Costa do Marfim, em Madagáscar, aonde 
fui. Em todos os lugares, as barreiras caíram, porque o 
brasileiro é isto: ele não é vermelho, não é branco, ele 
não é negro, ele é tudo isso e muito mais, de tal ma-
neira que no passaporte brasileiro você pode colocar 
o nome que quiser e a fotografia que quiser. 

Acho que, neste mundo globalizado, o imenso 
sucesso que o Presidente Lula fez foi exatamente por 
isto: por não ter vergonha de ser brasileiro, por em todas 
as ocasiões falar português, vestir-se como brasileiro, 
ser um brasileiro na alma e trazer uma identidade sub-
jetiva e extraordinária com todos os povos.

Então, dou este depoimento, Senador Mozarildo. Lá, 
quando começamos a ter muitas pessoas indo à igreja, as 
coisas cresceram. Nós precisávamos trazer mais brasilei-
ros, e alguns dos brasileiros que foram eram negros. As 
mulheres brasileiras chegaram lá e tinham o cabelo boni-
to, como elas têm aqui. As africanas ficaram encantadas. 
Então, até nas ruas, no supermercado, de repente vinha 
uma africana, botava a mão no cabelo das brasileiras e 
dizia: “Como é que é isso? Como é que vocês consegui-
ram isso?”. E as brasileiras então diziam: “Olha, lá no meu 
país, o Brasil, nós temos produtos que nós aplicamos”. E 
elas diziam: “Mas que produtos são esses?”. Diziam: “É 
o henê”. E elas não sabiam o que era isso. Então, quan-
do eu vinha ao Brasil, as africanas esposas dos pastores 
e membros da igreja diziam: “Ó Pastor, traz para nós os 
produtos, traz para nós os produtos”. E eu, então, naquela 
ocasião, entre 93 e 94, descobri a existência do henê. E 
levei. Eu me lembro de que havia Pelúcia, Primícia, Marú. 
Eram vários tipos. Eu levava para elas, porque elas que-
riam, elas pediam, encomendavam. Só que, quando elas 
aplicavam no cabelo delas, era um Himalaia de frustração. 
Aliás, um Himalaia não, errei a palavra; não era um Hima-
laia, era um Kilimanjaro – nós estávamos na África – de 
frustração, porque no cabelinho delas o produto não fazia 
nenhum efeito, não tinha nenhum resultado. E elas ficavam 
tristes, elas brigavam comigo: “Mas o senhor não trouxe 
os produtos!”. Eu dizia: “Eu trouxe, mas acontece que as 
brasileiras, mesmo com a pele mais escura do que uma 
xhosa, uma tswana, uma shangaan, uma pédi, uma zulu, 
as brasileiras já estão misturadinhas há muito tempo”. Elas 
já não são mais africanas na sua raiz, no seu DNA e na 
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sua gênese, porque isso não existe mais no Brasil. Está 
aqui, hoje. Isso eu já tinha descoberto em 1993, mas a ci-
ência agora veio comprovar minha tese. Às vezes, a ciência 
atrasa um pouco – com o perdão da brincadeira.

Mas este é o fato: este é o Brasil que amamos, 
e é este povo extraordinário que há de construir a Na-
ção dos nossos sonhos. As pessoas às vezes fazem 
muita propaganda dos Estados Unidos, do Canadá 
e dos países da Europa. Quero ver um exemplo de 
qualquer raça anglo-saxã nos trópicos. No clima tem-
perado, tudo bem! Mas quero ver aqui, onde a gente 
já levanta com o suor pingando nos olhos, onde senti-
mos a febre de todas as doenças tropicais e o tempo 
todo é esse enxame de bichos. Se a gente vai colher 
uma goiaba, ela já tem bicho. São bactérias e fungos 
comendo nosso dedo do pé, o branco dos olhos, os 
vasos linfáticos da virilha e das axilas. Somos um povo 
extraordinário, que vencemos tudo e todos, com uma 
capacidade de trabalho extraordinária e, sobretudo, 
com a nossa fé em Deus.

Então, está aqui, Senador Mozarildo, uma re-
portagem muito bacana que mostra que, no Brasil, 
de maneira nenhuma, qualquer política ou espírito de 
segregação, racismo e discriminação jamais vai ecoar 
na alma do povo brasileiro. Por quê? Porque nós todos 
somos, neste caldeirão, uma mistura. E mesmo aque-
les... Enganam-se. Aqui está dizendo: a pele é parâ-
metro enganoso. Estou dizendo, está aqui: os negros 
do Pará têm DNA mais europeu do que africano.

Senador Mozarildo, por favor.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Marcelo Crivella, quero cumprimentá-lo, para-
benizá-lo mesmo pelo assunto que traz à tribuna do 
Senado, embora se baseando em uma reportagem, 
porque é importante ter uma base para mostrar todo 
o conhecimento que V. Exª também já tinha sobre o 
assunto. Eu fico feliz. V. Exª, pelo lado religioso, tem 
esse espírito humano, eclético, em relação a essa 
questão; e eu, como médico, também. Esse estudo 
sobre o DNA do brasileiro, que já tinha sido publicado 
anteriormente, mostra claramente como, na verdade, 
nós temos uma outra raça, nós temos a raça brasilei-
ra, que é fruto dessa miscigenação de europeus, de 
índios, de negros, que deu realmente essa qualidade 
a nós, brasileiros, de sermos um povo que herdamos 
dos índios a paciência, a tranquilidade; que herdamos 
dos negros a força, a capacidade de trabalho; e herda-
mos dos europeus algumas virtudes também. Então, 
eu fico preocupado é quando vejo algumas pessoas, 
algumas instituições, quererem racializar o Brasil, se-
gregar o Brasil por raças, criando, por exemplo, quilom-
bos, criando reservas indígenas. Eu não discuto. Se 
um grupo de negros quer viver em uma área em que 

tenham mais tranquilidade, mais condições de traba-
lhar, perfeito! Eles querem. A mesma coisa os índios: 
querem ter uma área deles, uma terra para produzir? 
Também concordo. Acho que não poderia haver falta 
de respeito a isso. No entanto, é muito perigoso quan-
do se estimula esse tipo de coisa e começa a haver, 
aí sim, um certo apartheid, e até um certo... Eu não 
diria ódio, mas pelo menos aversão a essa ou àquela 
categoria, a essa cor. Aprendi na Medicina que a cor 
da pele só serve para indicar que algumas doenças 
incidem mais nos mais claros – por exemplo, câncer 
de pele incide muito mais em pessoas de pele clara 
– e algumas doenças, como anemia falciforme, mais 
em pessoas de pele negra. Mas só esse indicador é 
que vale, o resto não vale. Para mim, portanto, é muito 
importante que tenhamos essa consciência, e até uma 
consciência maior: de que isso causa inveja a muitos 
países grandes, desenvolvidos, porque eles não foram 
capazes de fazer essa miscigenação de maneira... Eu 
sei que, no passado, podem ter havido injustiças e tal, 
mas, de qualquer forma, essa coisa foi evoluindo, e 
hoje nós temos um povo que é assim: bom, trabalha-
dor, capaz e, sobretudo, um povo que não tem essas 
coisas que vemos no mundo todo, esses ódios por 
religião, por cor, por categoria social. Nós somos real-
mente um povo abençoado. E, talvez por causa dessa 
carga genética que nós temos, nós tenhamos essa 
característica. Dizem: “Ah, o brasileiro tem o jeitinho 
brasileiro”, exatamente porque o brasileiro é tolerante, 
é capaz de encontrar sempre uma saída que não seja 
a guerra, que não seja a briga. Criticam até que nós 
fizemos a Independência sem lutar. Fizemos da manei-
ra mais inteligente possível: dialogando, concedendo 
e amarrando uma independência pacífica. Parabéns, 
portanto, pelo tema!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Senador. V. Exª disse que não devemos nos 
repartir nem em quilombos nem em reservas. V. Exª tem 
toda razão. Nós respeitamos e queremos nos redimir 
da nossa dívida com negros e com índios. Mas não é 
separando, não é dilacerando aquilo que... E também 
não é desrespeitando os nossos princípios cristãos.

Há nesta Casa o PLS 122, que foi arquivado na 
legislatura passada e agora volta à discussão. Por 
que foi arquivado? Porque não conseguiu tramitar em 
nenhuma Comissão. Mas por que não tramitou? Sim-
plesmente porque proíbe a pregação da Bíblia como 
ela é. Todos os parlamentares – e o brasileiro, na sua 
índole – respeitam a decisão, a preferência sexual de 
cada um. E não aceitamos que sejam eles, homens 
ou mulheres, vilipendiados na sua decisão, ridiculari-
zados, diminuídos, subalternizados, de jeito nenhum. 
Isso a lei pune. Não só em relação a eles, como a 
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qualquer outro brasileiro de qualquer outra situação. 
Mas o problema é que a lei não avançou porque ela 
criminaliza a Bíblia. Ela prende o sacerdote cristão e 
o pastor evangélico por dizer aquilo que a Bíblia diz: o 
homossexualismo é um pecado. 

Ora, nós podemos, com muitas lutas, conseguir 
maioria para votar em dois turnos e aprovar uma emen-
da à Constituição, mas nós não vamos conseguir fazer 
uma emenda à Bíblia. Nós não vamos poder. Ah, não 
vamos! Não será possível, não será viável. Pelo contrá-
rio, o povo brasileiro... aquele curumim foi o primeiro a 
vir para as escolas dos jesuítas. Durante quatrocentos 
anos neste País, cada vez que um galeão aportava a 
um cais brasileiro, subia um frade, e as pessoas, então, 
podiam ser até de qualquer nacionalidade, podiam ter 
qualquer característica física, mas o frade perguntava: 
“Você é católico? Você sabe fazer o sinal da cruz?”. 
Então, por quatrocentos anos, a unidade que havia da 
Nação brasileira era o catolicismo. As pessoas pergun-
tavam: “O que você é?”. “Católico, apostólico, romano.” 
Às vezes, nem frequentavam a igreja, mas era uma 
senha, uma senha de que o Brasil crescia com uma 
civilização cristã. Assim foram nossos antepassados, 
assim nos formamos nas universidades, nas faculda-
des, na escola, no Parlamento. Aqui, não se emenda 
a Bíblia. Emenda-se a Constituição, com dificuldades. 
Imagine tentar mudar um texto sagrado que está na 
alma, no coração, no espírito, na índole, na vocação 
que vinca a alma do povo brasileiro!

É preciso encontrar um caminho. É preciso encon-
trar um caminho, porque os direitos terminam quando 
começam os dos outros. E não se pode censurar, ve-
tar, ameaçar, constranger a pregação da Bíblia como 
ela é. Agora, entendam: aqueles que confessam ou 
aqueles que optam por outra, vamos dizer, forma de 
constituir sua família, quando a Bíblia aconselha e diz 
que se trata de um pecado, faz isso de maneira amo-
rosa, respeitosa, carinhosa, como um pai aconselha 
um filho, como alguém que quer bem, tem um amor 
que não é fingido, não é velado. Às vezes, há discursos 
fáceis de políticos, mas por interesses eleitoreiros. E 
o povo vai distinguir isso. 

Respeito e amor verdadeiro muitas vezes im-
põem que falemos a verdade, até mesmo quando, 
politicamente, não se recomenda isso. Mas, ora, so-
mos brasileiros, temos que aprender a conviver com 
as diferenças. É uma característica da nossa raça, do 
nosso povo, da miscigenação, que não podemos mu-
dar e que há de se perpetuar nesta terra, até enquanto 
Deus nos permitir existir.

Então, Sr. Presidente, eram estas as palavras que 
eu gostaria de trazer neste momento em que estamos 
pedindo aos Srs. Senadores e à Mesa do Senado que 

nos conceda uma sessão solene para celebrarmos não 
só o aniversário de 90 anos da Folha, mas também 90 
anos de liberdade de imprensa, com algumas elipses, 
tenho aqui que reconhecer, até amargurado. Mas ven-
cemos e permitimos que se constituísse uma grande 
empresa, que é baluarte, que é patrimônio nosso e 
que, acima de tudo, é um marco do espírito de amor 
à liberdade, à justiça, à paz e ao direito.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. Gilvam Borges, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª.

Com a palavra o nobre Senador Mozarildo Ca-
valcanti. Se fosse no tempo do Senador Mão Santa, 
eu diria: pelo tempo que achar necessário.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Simon, e 
quero cumprimentá-lo pela importância que dá a esta 
sessão ao presidi-la.

Quero cumprimentar as Srªs e os Srs. Senado-
res, os telespectadores da TV Senado e também as 
pessoas que nos assistem aqui das galerias. 

Sr. Presidente, se há uma coisa que todo brasi-
leiro, toda brasileira repudia e, ao mesmo tempo, fica 
meio desesperançado de que acabe é justamente a 
corrupção. Porque, como disse Rui Barbosa, em 1914, 
de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-
se o poder nas mãos dos maus, de tanto ver campear 
a corrupção, o homem honesto chega, realmente, a se 
desesperançar, a ter até vergonha de ser honesto.

Mas quero dizer, principalmente às pessoas de 
bem deste País, aos jovens, que se há um mal que 
precisa de um combate permanente, de uma vigilância 
permanente, é justamente a corrupção, que começa, 
às vezes, dentro de casa. O nome “corrupção” pode 
parecer pesado, mas, por exemplo, quando um pai 
vê o filho voltando da escola com um lápis que não é 
seu e não diz nada, está estimulando aquela criança 
a achar que é natural ficar com uma coisa que não é 
sua. Quando uma pessoa, por exemplo, fura uma fila 
em qualquer lugar, passando na frente de alguém de 
maneira “esperta”, isso é um ato de corrupção. E isso 
vai sedimentando na cabeça, principalmente, do jo-
vem, que, amanhã, também vai achar normal pegar, 
surrupiar alguma coisa que foi esquecida. E aí essas 
coisas vão agigantando-se, até chegar ao ponto das 
grandes corrupções de que temos notícias no País, a 
cada momento.
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No meu Estado, instalou-se um Governo, em se-
tembro de 2007, com a posse do vice-Governador do 
Governador eleito Ottomar de Sousa Pinto, encabeça-
do pelo Sr. José Júnior, que instalou, desde o primeiro 
momento, um método de corrupção desenfreada, por-
que, segundo ele, para ganhar as eleições, basta ter 
poder e dinheiro. E, estando no Governo, ele tem as 
duas coisas: poder e dinheiro desonesto, roubado.

Foi assim que inúmeros casos aconteceram. O mais 
gritante deles, pelo menos o mais hediondo, foi com relação 
aos medicamentos, à compra e ao descarte de medica-
mentos superfaturados pela Secretaria de Saúde. 

Eu sou médico, fui Secretário de Saúde e sei, Se-
nador Simon, que o lugar mais fácil para os desones-
tos roubarem é na saúde, porque, como se controla, 
com eficiência, a compra, a entrada do medicamento, 
o uso do medicamento e depois, eventualmente, o des-
carte daqueles que perdem a validade? Primeiro, não 
deveriam perder a validade, porque, se houvesse um 
planejamento adequado, só se compraria a quantida-
de de medicamento necessária, para aplicar durante 
um período x, o que é possível fazer com planejamen-
to adequado. Quando há alguma anormalidade, uma 
epidemia, etc., muito bem, tem-se de comprar medi-
camento de maneira excepcional, o que não é o caso, 
não foi o que ocorreu em Roraima. 

Havia um ciclo formado de comprar medicamen-
tos com prazo de validade por vencer, já mediante uma 
dispensa de licitação, porque os medicamentos tinham 
de ser comprados com urgência. E aí uma ou duas fir-
mas de Roraima compravam, digamos, de uma empre-
sa – vou dar um exemplo simbólico – do Rio Grande 
do Sul, que tinha um medicamento em estoque, mas 
com validade a vencer, digamos, dali a oito meses, e 
que vendia, portanto, mais barato para as empresas 
de Roraima. E a empresa vendia para o Governo por 
valor superfaturado, porque era de emergência, com 
dispensa de licitação. O medicamento tinha prazo cur-
to de validade, eles fabricavam prontuários falsos de 
pacientes inexistentes, para justificar que alguns dos 
remédios tinham sido usados, e os outros que não 
podiam jogavam no lixão.

O Jornal Folha de Boa Vista publicou as fotos 
com detalhes de como era feito o processo, de como 
o remédio era descartado. Isso, Senador Simon, só 
foi possível, porque um funcionário teve a coragem 
de denunciar. E, sobre esse denunciante, disseram 
assim: “Afirma que agiu como cidadão”. O nome dele 
é Andreide Sobral César. Esse rapaz, inclusive, foi 
ameaçado de morte, nem sei como ele está hoje em 
dia. Mas ele teve coragem: fotografou, filmou com o 
celular todos os detalhes. Com isso, a Polícia Federal 
começou a investigar. 

Pois bem, a coisa chegou a um ponto x, em que se 
comprovou mesmo esse esquema corrupto montado na 
Secretaria da Saúde, e, como a Polícia Federal estava 
com uma operação pronta para ser desencadeada, va-
zou a informação para o Governador. E o Governador, 
que, portanto, sabia disso, há um ano, mais ou menos, 
fez um jogo de cena: foi para a Secretaria de Saúde 
com a Polícia Civil, ocupou-a, mandou fazer investiga-
ção de tudo, afastou gente. Mas ele sabia disso desde 
o início e não tomou nenhuma providência. 

Aliás, quero ressaltar, a Polícia, de posse das denún-
cias desse rapaz, começou a investigação. Mas, quando 
se chegou a um ponto em que se iriam incriminar alguns 
amigos do Governador, ele mandou engavetar. 

Agora, ele faz esse jogo de cena, dizendo que 
está apurando, como se tivesse entrado no Governo 
ontem, como se não fosse Governador durante todo 
esse esquema que ele alimentou. Aliás, alimentou para 
pegar dinheiro para a campanha política dele. Pior, Se-
nador: além de ele... E espero que a Polícia Federal 
apure esse vazamento, porque é sério. A Polícia Fe-
deral estava com tudo montado, mas o Governador foi 
avisado e fez esse jogo de cena com a Polícia Civil do 
Estado, para apurar. 

A Polícia Federal não deve afastar-se da apura-
ção. Não que eu suspeite da Polícia Civil, porque foi 
ela, inclusive, que fez a investigação principal. Mas é 
evidente: o interesse e a cumplicidade do Governador 
são tamanhos, que ele não merece que fique só a Po-
lícia Civil nesse caso.

Mas, se ficassem nesse caso só os desmandos e as 
corrupções do Governador atual, seria muito bom. Aliás, 
antes de ele ser Governador, a Polícia Federal investigou 
um fato, no Município do Cantar – é o nome do Município 
–, de uma obra que ele superfaturou. Antes de ser Go-
vernador, ele era empreiteiro e assumiu o Governo como 
empreiteiro praticamente falido. Como na investigação se 
chegou ao nome dele, esse processo está parado. Que-
ro pedir ao Superintendente de Roraima e ao Diretor da 
Polícia Federal que esse processo que envolve o Gover-
nador tenha andamento. Se eles têm de mandá-lo para 
cá, para o STJ, que mandem, mas não pode o processo 
ficar parado na Polícia Federal. 

Além disso, o Governador está suspeito de um 
esquema, Senador Pedro Simon. O Presidente Lula 
transferiu de volta, devolveu ao Estado de Roraima 
três milhões e poucos de hectares de terras, para que 
o Governo do Estado titule, por meio do Instituto de 
Terras de Roraima. 

O Governador mandou ou foi 69 vezes, em aviões 
do Governo, a Mato Grosso; mais precisamente aterris-
sou na Fazenda Juara, em Mato Grosso, que, segundo 
as informações de que dispomos, pertence a um grande 
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grupo do agronegócio de Mato Grosso, que, junto com 
o Governador, estaria fazendo uma triangulação: com-
prando títulos da época em que Roraima era Amazonas, 
portanto, títulos que estão lá no cartório do Município de 
Moura, no Amazonas, e, com esses papéis, esquentando 
as terras que estão sendo tituladas em nome de pessoas 
que, portanto, estão ligadas a um grupo que o Governa-
dor quer montar, para ter hegemonia no poder econômico 
em nosso Estado.

Isso foi denunciado, o Tribunal de Contas do Es-
tado está apurando, o Ministério Público Estadual está 
apurando, e espero que tenham condição de comprovar. 
Fora isso, o Governador, na campanha, não repassou 
o duodécimo para o Poder Judiciário e para o Poder 
Legislativo, isto é, não passou o dinheiro que a Cons-
tituição manda que ele passe, para o funcionamento 
do Judiciário e do Legislativo.

Eu pedi o impeachment do Governador por causa 
disso. Lógico, a Assembléia não deu, ele tem maioria 
absoluta. Não mandou o orçamento também na data 
certa que a Constituição prevê. De novo, pedi o impe-
achment e a Assembléia negou. Reteve o dinheiro do 
Instituto de Previdência do Estado. Isto é, o rombo agora 
se dá roubando do funcionário, porque o funcionário 
desconta do seu salário para ter a sua aposentadoria, 
sua pensão e o Governador reteve nos cofres do Es-
tado, para logicamente utilizar na campanha, embora 
isso seja um crime previsto na lei, que é o crime de 
apropriação previdenciária indébita.

Todos esses casos já denunciei ao Ministério 
Público Federal e ao Estadual – espero que eles cum-
pram com seu dever. 

E o Governador, que acha que, porque é Gover-
nador, porque tem um orçamento de bilhões de reais, 
que, para o Estado, é muito dinheiro, para manobrar 
como ele quer – digamos assim –, zomba da possibi-
lidade de ser punido. Ele foi cassado agora pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral por uma conduta vedada, que 
é o uso da radio estatal do Governo para fazer cam-
panha política para ele. O TRE o cassou. Ele pegou o 
jatinho do Governo do Estado, veio para Brasília com 
seu advogado para conseguir uma liminar aqui no Tri-
bunal Superior Eleitoral. E conseguiu, dentro da lei. A 
lei previa que a liminar podia ser concedida. 

Pois bem, depois disso, o Governador... Aliás, 
quero até remanescer: esse Governador já foi absolvido 
pelo TSE, em função da eleição de 2006, por denún-
cias. Naquela época, ele dizia que estava negociando 
com o Relator, que morava em Minas Gerais, era mi-
neiro. E ele fez várias viagens a Minas Gerais. Ele di-
zia isso para todo mundo. Agora, eu não acredito que 
ministro nenhum se submeta a algo desse tipo, vender 
o seu voto porque o Governador tenha dinheiro. Mas 

ele disse naquela época. E agora ele está chamando 
empresário lá em Roraima, dizendo para o empresá-
rio: “Você tem x para receber; estou com uma ordem 
bancária aqui; assino se você me adiantar tanto por 
cento do que tem para receber”. Quer dizer, aí é um 
crime novo, não é? A gente tem notícia de que alguém 
paga e recebe a propina; esse quer a propina antes de 
pagar. E dizendo o que, Senador Pedro Simon? Que é 
para pagar os advogados dele aqui em Brasília e disse 
para os empresários que era para também botar di-
nheiro na mão de alguns Ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral. Ele disse. E eu repudio essa afirmação dele, 
porque que ele não tenha escrúpulo, que ele seja um 
corrupto, é uma coisa; agora, ele querer vender essa 
imagem de que ele é capaz de comprar tudo e todos, 
inclusive Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é o 
cúmulo dos absurdos. 

Então, quero fazer a denúncia desse ato, que 
é um verdadeiro circo que o Governador montou, de 
dizer que agora ele vai apurar as coisas na saúde, 
um crime que ele conhecia há praticamente um ano 
e ele, Governador, não tomou nenhuma atitude; pelo 
contrário, fez foi barrar o andamento da investigação 
da Polícia Civil. 

Vou pedir, reiterar ao Ministério Público e à Polícia 
Federal especialmente, porque, infelizmente, no meu 
Estado, o quadro de funcionários da Polícia Federal 
é insuficiente para que os processos sejam apurados 
com a rapidez que um crime hediondo como esse, de 
roubar remédios, portanto, roubar a vida das pessoas 
e a saúde das pessoas não fique impune e muito me-
nos o Governador consiga, com essa manobra, abafar 
o que de fato tem que ser feito. 

Roraima merecia ter uma operação maior do que a 
que foi feita no Amapá, porque lá a corrupção a gente sente 
o cheiro e vê em todos os lugares nesse atual governo. 

Portanto, quero reiterar essas denúncias e dizer 
que confio na justiça, seja na justiça comum, seja na 
justiça eleitoral, e tenho certeza de que um cidadão 
como esse Governador não ficará impune, é uma 
questão de dias, mas que ele vai ser cassado e parar 
na cadeia, eu não tenho dúvida. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª.
Com a palavra agora o Senador Lindbergh Fa-

rias.
Eu aqui, como Senador mais velho, anuncio com 

alegria o Senador Lindbergh, eu que defendo que para 
mudar este País só com mocidade na rua, V. Exª deu um 
exemplo fantástico. V. Exª, na presidência da UNE e de cara 
pintada, fez algo muito importante, e foi com aqueles atos 
que conseguimos a democracia. Hoje, como Senador da 
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República, com aquele passado, imagino o extraordinário 
futuro que V. Exª tem pela frente.

Com a palavra o Senador Lindbergh. 
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Eu agradeço por demais, Senador Pedro Simon. V. 
Exª é uma referência para todos nós, desde aquele 
momento, aquela juventude que estava nas ruas, mas 
é uma referência para mim, que chego agora a este 
Senado Federal. Espero, ao longo de minha trajetória 
toda, ter V. Exª como um grande exemplo, não só para 
mim, para uma geração nova na política, mas para todo 
o País. V. Exª engrandece e orgulha muito esta Casa. 
Para mim é um grande prazer estar hoje nesta tribuna 
com V. Exª na Presidência.

Mas, Senador Pedro Simon, assomo hoje a esta 
tribuna para entrar no debate sobre os rumos da dis-
cussão do salário mínimo. Estou hoje aqui represen-
tando uma posição do meu partido, o Partido dos 
Trabalhadores, porque nós achamos que a Oposição 
está cometendo um erro quando diz – e é direito dela 
– que vai questionar no Supremo Tribunal Federal as 
regras aprovadas na Câmara Federal e que podem 
ser aprovadas aqui no Senado Federal. Porque o que 
a Oposição faz é colocar em xeque a política de recu-
peração do salário mínimo. Agora não é discussão só 
do valor do salário mínimo este ano. Eu chamo a aten-
ção que com a posição dos Parlamentares, Deputados 
e Senadores da Oposição, nós voltamos a discutir a 
política global de recuperação do salário mínimo. Se a 
tese da Oposição prevalecer, nós não teremos critério 
definido para o reajuste do próximo ano.

Sabemos hoje, pela legislação que foi aprovada 
na Câmara dos Deputados e que está vindo para cá 
– estou aqui com o Projeto de Lei nas mãos –, que o 
valor do salário mínimo em 2012 será de algo em torno 
de R$615,00 a R$620,00, porque temos um critério.

Qual é o critério? A inflação do ano anterior e o 
crescimento real do PIB de dois anos antes. Foi essa 
política do Presidente Lula, acertada com as centrais 
sindicais, que facilitou a recuperação do salário míni-
mo nesses últimos anos. Nos últimos anos, o salário 
mínimo subiu, de forma real, em torno de 5% a 6% 
por esse critério. Ao questionarem isso – e estou con-
vencido das fragilidades inclusive dos argumentos que 
levantam –, a discussão aqui toma outra dimensão. 
Não é só a discussão do valor do salário mínimo neste 
ano, mas a política. 

O que diz a Oposição? Que o Governo não pode, 
por um decreto, fixar o valor do salário mínimo. Ques-
tionam o art. 3º do Projeto de Lei, que diz:

“Art. 3º Os reajustes e aumentos fixados 
na forma do art. 2º serão estabelecidos pelo 
Poder Executivo por meio de decreto.

Parágrafo Único. O decreto do Poder 
Executivo a que se refere o caput divulgará a 
cada ano os valores mensal, diário e horário 
do salário mínimo decorrentes do disposto 
neste artigo, correspondendo o valor diário a 
um trinta avos e o valor horário a um duzentos 
e vinte avos do valor mensal.”

Veja bem, esse art. 3º chama o art. 2º, que dá a 
tranquilidade dessa política de recuperação do salário 
mínimo. O art. 2º, no seu caput, diz o seguinte:

“Art. 2º. Ficam estabelecidas as diretri-
zes para a política de valorização do salário 
mínimo a vigorar entre 2012 e 2015, inclu-
sive, a serem aplicados em 1º de janeiro do 
respectivo ano.”

No §1º, fica ressalvado:

“§ 1º. Os reajustes para a preservação do 
poder aquisitivo do salário mínimo correspon-
derão à variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC, calculado e divulgado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, acumulada nos doze 
meses anteriores ao mês de reajuste”.

Ou seja, fala que nós vamos repor a inflação.
O inciso I fala:

“I – em 2012 será aplicado o percentual 
equivalente à taxa de crescimento real do Pro-
duto Interno Bruto – PIB, apurada pelo IBGE 
para o ano de 2010;”.

Pois bem, fiz questão de ler. É maçante 
ficar lendo os artigos aqui, mas é que nós es-
tamos estabelecendo uma política até 2015. 
É essa política que vai garantir o aumento, 
no próximo ano, do salário mínimo, de 13%; 
um aumento real de 7,8%, que é o tamanho 
desse PIB.

O que diz a Oposição? Que o Governo não pode 
– e ela vai ao art. 7º, inciso IV, que diz o seguinte: “Sa-
lário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado”. 
Pois bem, está fixado em lei pelo projeto do Governo 
Federal. O decreto vai apenas dizer quanto...Vai, na 
verdade, fazer o cálculo daquilo que está fixado em 
lei. Não dá para sabermos, de antemão, a inflação do 
próximo ano. Então, não dá para dizer que o salário 
mínimo do próximo ano vai ser R$616,00 R$617,00, 
R$618,00, R$619,00 ou R$620,00.

O decreto é só para isto, é só para facilitar a apli-
cação daquilo que está na lei. Então, a política do sa-
lário mínimo vai ser decidida por um projeto de lei, no 
caso esse que o Governo está apresentando.

Eu vou a outro ponto. Se houver por parte deste 
Congresso Nacional, por parte de algum parlamentar, 
alguma dúvida se o critério do decreto, se o decreto 
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corresponde ao que está escrito na legislação, vamos 
mostrar aqui o art. 49, inciso V, que dá poderes a esta 
Casa, ao Congresso Nacional de sustar os atos nor-
mativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. 

Ou seja, eu entrei aqui no debate jurídico. Nós esta-
mos conscientes de que o Direito, no caso, está do nosso 
lado, mas eu quero vir para a argumentação política agora, 
Senador Pedro Simon. Na próxima semana, no plenário 
desta Casa, do Senado – já conversei com alguns sindi-
calistas no dia de hoje, pela manhã –, a preocupação dos 
sindicalistas, além do valor do salário mínimo desse ano, 
que nós vamos votar aqui na próxima quarta-feira, será a 
manutenção dessas regras. 

Eu acho que a Oposição trouxe outro debate e que 
nos interessa, porque nós sabemos que um dos motivos 
do crescimento econômico do Governo do Presidente Lula, 
um dos motivos desse desempenho fantástico da econo-
mia foi justamente o poder de compra do salário mínimo. 
Nós criamos um grande mercado de massa neste País, 
Senador Pedro Simon: 30 milhões de brasileiros deixaram 
a miséria, outros 30 milhões passam a pertencer a essa 
nova classe média brasileira.

E foi isso que criou esse grande mercado de mas-
sas no nosso País. E é disso que não podemos abrir 
mão. Eu e toda a bancada do PT vamos ter um debate 
com o Senador Paulo Paim na terça-feira. Queremos 
votar de forma unificada com a nossa Presidenta Dilma. 
É claro que todos nós queríamos um salário mínimo 
maior, nós sabemos como isso é importante para a 
economia. Agora, nós temos muita confiança na estra-
tégia da Presidenta Dilma, no rumo do Governo, que 
é este do crescimento com inclusão social.

Agora, Senador Pedro Simon, nós temos um cenário 
econômico internacional delicado. Nós estamos enfrentan-
do um problema de câmbio, uma guerra cambial, com a 
moeda americana e com a moeda chinesa que prejudica 
as nossas exportações, que prejudica setores da nossa 
indústria. Nós temos uma inflação crescente no mundo 
inteiro, elevação do preço internacional das commodities. 
Isso é no mundo inteiro, e temos uma elevação da inflação 
por pressão de demanda. Isso é real.

Ao contrário do que dizem alguns, não é pela farra de 
gastos do Governo do Presidente Lula. Eu já refutei aqui, 
neste plenário, vários argumentos. A dívida pública com 
o PIB continua crescendo. Nós saímos de 60% da rela-
ção dívida/PIB e estamos agora em 40%. O nosso déficit 
nominal é inferior a 3%. Agora, a inflação, a pressão por 
demanda, está crescendo, porque houve uma mudança 
estrutural na economia brasileira. Temos um grande mer-
cado de massas agora. Todos os jornais nesta semana fa-
laram do preço das refeições nos restaurantes. A pressão 
pelos serviços, há inflação de quase 10%, contra 5,9% da 

inflação; ou seja, tem uma pressão, sim, por demanda. É 
um momento delicado da economia brasileira, e por isso a 
Presidenta Dilma está agindo com tanta cautela, porque o 
nosso rumo, o nosso projeto qual é? Crescimento econô-
mico e inclusão social, mas com muita responsabilidade 
com a inflação. 

Imaginem a Presidenta Dilma – eu fui Prefeito, 
Senador Pedro Simon, e, ao entrar numa prefeitura ou 
num governo de Estado, todo administrador olha para 
as contas, tenta se programar, se planejar – assumindo 
neste novo cenário econômico internacional, e esse 
perigo inflacionário que é real! É real! E não é pela 
farra dos gastos, como falei aqui. É por uma mudança 
da nossa economia e por uma situação internacional, 
principalmente pela elevação dos preços das commo-
dities. A pressão da China e da Índia tem feito o preço, 
principalmente dos alimentos, subir muito.

Então, é necessário muita cautela, e a Presi-
denta Dilma está certa ao fazer tudo isso. O Governo 
tem utilizado instrumentos que nós não gostaríamos 
de utilizar: o Banco Central aumentou a taxa Selic. 
Mas não foi só isso: houve uma redução dos prazos 
de financiamento para quem compra a prazo, a cré-
dito, e sabemos que essa foi outra vitória do Governo 
do Presidente Lula. O crédito no Brasil correspondia 
a menos de 25% do PIB; no final do Governo do Pre-
sidente Lula, chegou a 45%. A Dilma está tendo que 
dar um aperto, diminuir esses prazos de financiamen-
to, aumentar o compulsório bancário. Teve que fazer 
um ajuste no Orçamento. Esse ajuste não foi o que 
falaram, Senador Pedro Simon, um grande ajuste fis-
cal porque as contas estavam deterioradas pela gas-
tança do Governo do Presidente Lula. Sabe o que foi 
feito com esses 50 bilhões? Simplesmente, a previsão 
que o Congresso Nacional tinha feito, de elevação das 
receitas em 16%, elas foram reduzidas para 13%; e, 
das despesas, cuja elevação tinha sido colocada em 
17%, elas foram reduzidas para 9%. Mas, de qualquer 
forma, foi uma posição cautelosa, com razão, da Pre-
sidenta Dilma Roussef.

Nós vamos assumir o debate aqui, na próxima 
semana, com muita tranquilidade, porque confiamos na 
estratégia, no rumo que estamos tomando. Então, tenho 
certeza de que vamos conseguir aprovar a proposta 
do Governo de salário mínimo na próxima semana, e 
a preocupação nossa é desarmar esse debate lançado 
pela oposição no dia de ontem, de jogar a discussão 
para o Supremo Tribunal Federal.

Volto a dizer: é opção da oposição, é um direito 
da oposição, mas o que vai parecer para os trabalhado-
res brasileiros é que a oposição está tentando arrumar 
uma forma de destruir uma política que vai continuar 
recuperando o poder de compra do trabalhador brasi-
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leiro. Na verdade, fazem populismo na discussão des-
te ano, mas destroem uma política continuada, que já 
beneficiou os trabalhadores brasileiros e vai continuar 
beneficiando, porque, se tivermos que apresentar um 
outro projeto de lei no próximo ano, pode ser qualquer 
valor. O que estamos fazendo nesse projeto do Gover-
no é já antecipando o que vai ser no próximo ano. E a 
impossibilidade e a limitação do Governo... Não é que 
queira decidir por decreto o valor, porque está aqui, 
os instrumentos estão aqui, é porque, concretamente, 
ninguém pode saber qual vai ser a inflação no próxi-
mo ano, se vai subir um dígito a mais ou um dígito a 
menos, e isso influi no resultado final. 

Então, acho que a oposição, em vez de ter respon-
sabilidade com os trabalhadores neste momento, está na 
arenga política. Isso faz parte do jogo da disputa política. 
Mas essa previsibilidade – eu faço este apelo aqui aos Se-
nadores da oposição – é fundamental para todo mundo: 
é fundamental para os empresários se organizarem, para 
os trabalhadores, para os Municípios.

Senador Pedro Simon, agradeço a V. Exª o tem-
po concedido. 

Com certeza, na próxima semana, este plenário 
vai se dedicar a esse tema, mas eu não queria deixar 
de aproveitar a oportunidade de, neste dia, subir a 
esta tribuna e dizer que os rumos da discussão sobre 
o salário mínimo assumem outros contornos a partir 
desse debate. Não é só mais o salário mínimo deste 
ano que está em jogo, o que está em jogo é a política 
de recuperação e critérios para esse próximo período. 
E chamo a atenção dos trabalhadores, dos sindicalis-
tas e das centrais sindicais para que, na mobilização 
da próxima semana, isso seja um centro – e eu tenho 
certeza de que vai ser assim. Talvez Senadores e Depu-
tados da oposição não tenham atentado para isso, mas 
eu tenho certeza de que, na mobilização que ocorrerá 
na próxima semana, esta vai ser uma grande preocu-
pação dos trabalhadores: a manutenção dessa regra 
permanente de valorização do salário mínimo.

Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB – 

RS) – A Presidência recebeu da Liderança do PMDB as 
indicações para integrarem as seguintes Comissões: 

– Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Cli-
máticas;

– Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

A Presidência designa os Senadores menciona-
dos nos Ofícios nºs 47 e 48-GLPMDB para comporem 
os colegiados referidos.

São os seguintes os ofícios:

OF. GLPMDB N° 47/2011

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de enca-

minhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores 
do Bloco PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão 
a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Cli-
máticas – CMMC, tendo como Presidente da referida 
Comissão, o Senador Ricardo Ferraço.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração. – Senador Renan Ca-
lheiros, Líder do PMDB.

OF. GLPMDB N° 48/2011

Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de enca-

minhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores 
do Bloco PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO, tendo como Presidente da refe-
rida Comissão, o Senador Vital do Rego.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Não havendo mais nenhum orador inscrito, 
invocando a proteção de Deus, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 52 
minutos.)
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